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s rats aplaudiments premien
mereix l'insigne orador.

Gran Feftival Cultural Esportiu presidit per
J. Sunyol i Garriga i organitzat per les entitats
Club Deportiu Catalá i Acció Catalana, de Cer
vera, a profit deis presos polítics i socials
-

Conferencies de Trabal i Regás. Partit de

fu. tbol

Bi assistiren representacions de l'Ateneu Catalá del
districte sisé de Barcelona i d'entitats germanes d'Acció
Catalana de Mollerusa, Guissona, Tárrega, Lleida, Os de
Balaguer, Agramunt, Igualada i d'altres
Tal com •havia attuneiat. sha cele
brat a Cervera lacte esportau de pro
paganda ciutadana„ que .ha revestit
una gran solemnitat i s'ha vist extra
urdináriament concorregut.
A les (lotee tingué lloc la benedic
eta de ia eny-era del C. D. Catala, apa
drinada pel senyor Sunyol.
A la una fou servit—esplénaida
enent servit—a la Fonda Barcelena un
apat organiteat pels elements espor
taus i republicans catalanietes de Cer
%era.

a

A (los quarts de dues, amb un pie
Near, cotnença al Saló Catalunya

lacte de

propaganda

cultural-espor

tira.
En Ramon Albereda. amb breus i
eloqüents paraules, fa la presentaciú
deis oradors.
El doctor Josep Trabal, amb parau
la vibrant i segura, descabaella cl te
ma "La
política de la raga".
El fer esport—diu—és quelcom mes
seriós del que generalment es creu.
Tendeix a la fortitud de la rala. Nos
aitres hem de procurar aquesta forti
tud, i que sigui integral. Fortitud del
ces per a reunir l'energia precisa per
imposar les r.ostres conviecions. I
rnolt especiahnent la fortitud at l'es
perat. ja que la forea mora!, qUe 110
és de virtut, és la tnés excelsa de
l'home. Es precís preparar la eafia per
Matar pels nostres ideals. I els jo
S'U d'avui es faran forts amb els es
ports per fer prevaldre els sets icleals.

La nostra politica DO és una políeca
formularia. Ens trobem davant un
problema de nacionalitat i de ala, i
no es pot ajornar la seva justa re
solució. Les nacions i les races no de
penen del capritxo. Sén quelcom que
ha inmosat la natura, i per tant són
immortals. No le ha forma humana
que pugui ofegar el sentiment ale pa
tria ni de raça. Com el noStre poeta
Guimerá, podem dir l'anima és meya,
i nostres són els sentithents enVers la
pátria catalana, arrelats foadament en
el més íntim de la nostra
Analitza el forma original, moder
na i científica l'actuació
política de
l'Estat espanyol, i demóstra arnb dades
molt encertades i explícites les seres
enginyoses i Po Fundes 'consiaera
cions: N'Angel Ossorio i 'Gallardo,
En 'Joaquim Costa i d'alises, reconei
xen
i afirmen els sorollósos fraca
sos de la politice espanyola.
Llegeix les belies paraules de Me
néndez l'elevo a la reata regeat en
els Jocs Florals de Barcelona enal
tint el nostre verb, que és el case glo
riós que untan en el nestre, bressol
i que és el nostre iidel compeny Uta
al sepuicre. La Ilengua és l'expaessió
de l'anima, i
formal paat •e
-
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jove advoeat En Xavier Regás
substitueix En Domenee de Bellmunt,
retingut, segons din l'orador, per una
malaltia ocasionada •per excés d'echa
ció polifca per la nostra causa.
Fort i valent, ataca els cacics. I si
el caciquisme, ja que no justificació,
és explicable en els centralistes de
l'Estas espanyoi, és tima mes clam
nable (mart. ve de germans de causa,
víctimes alar deis mateixos proceda
mates i que es barren el pas per pro
testat-ne el desale demá.
La dictadura ja governava abate
del cop d'Estat, i els mals d'ella tus
vénen de temps Ilunyá.
La regeneració de le nostra patria
es precis fer-la 'tercera sigui duradorn.
Per fer patria és precís remoure-ho
tot. No podem aceeptar cap conceedia,
si no voten anar a un fracás.
Aix1 com les obres arquitectetniques
bastides amb esqtselets falsos no són
de durada, nosaltres harem de ier una
forta revolució CO el procediments a
fi de bastir la riostra patria damunt
duna ánima de ,ferro, perqua sigui
eterna la nostra abra.
Fa una impecable dissecció deis pro
cediments política que han eingut ser
vint de nord dins de la política es
panyola, i demana que els que siguin
culpables seas exigeixin responsabi
litats.
Acaba clemanant que es tratneti un
telegrama a Francesc alaciá ara
motiu de conmemorar el setenta un
aniversari del seu natalici. La pro.
posta fou aplaudirla amb gran entus
siasrne pel nombrós aud'tori, que ce
cona un entusiasme immens el discurs
eloqüentíssim d'En Regás.
s

•

J. SunYol

A

1

•

•

Garriga,

presi

que

dia l'acte, li correspongué fer-re un
breu resum. Féu constar la seva sa
tisfacció en tornar a parlar a les em
marqees Ileidatanes, en ha sentit vi
brar tan iart l'amor a la terra ca
talana i,a les Ilibertats humanes.

cantinuacie glossa eloqüentment.
signiiacacia d'aquestes diades d'es
port i ciutarlania que s'organitzen ar
A

bel' parlament dient
que ,está per donar l'hora del nostre
alliberament en el rellotee 'per ,qua es
regeix la Humanitat. Forts
reae
Acaba el

seu

,

la

•

reu. de Catalunya:Explica
la

primera

Dictadura

va

com

durant

ésser

neces

neu

Polytechnicum

con:1

el que le

Alt de Sant Pere, ze,
podem donar-ne les grácies a la
dictadura.
És ciar que pel magí del mala
guanyat salvador d'Espanya no hi
va
bailar mal el propósit de fer
Fou ell, peala
una obra semblart.
qui decreta la dissolució de 1's
cola del Treball creada per la alan
comunitat, i la constitució d'aquest
admirable Ateneu del carrer Alt
tic Sant Pere fou una conseqüancia
d'aquella dissalució. És de creure
que d'haver continuat l'Essoia del
Treball la seva vida normal. els
obre'rs que hi acudien no llameen
;-entit la pelaje de fer peI compte
Iltir alta que els goveruants d'Es
panya els prenien. Per aixe hem
dit, i ho repetim, que l'Ateneu Po
lytechnicum del carrer Alt de Sant
Pere --sobra.
admirable
que
ha
d'enorgullir tots els catalans —el
devcm a la dictadura.
ha al

carrer

Com

néixer l'Aterren Poly

va

creient

cultes ciutadans— el mejor
deis quals és el désser
obrers —ens han ates gentil:neta en
manifestar-los el nostre propase de
fer una informació de l'Ateneu: El
senyor
Viladomat —,vice-preeident
de l'entitat .i de fet -president, •per

Dos

orgull

la seva activitat remarcable
senyor Aieu.

i el

l'arnjc I Vila

24 —ens diu

disseldre's l'Escola del
Treball, els alumnes —obrers mes
domat

—, en

—

quedaren scess cs a. i es
professors que es quedaren sense
cátedra, decidiren de ,continuar. llurs
tasques per compte própi. Hom va
recórrer a totes les personalitats Pai
rals de prestigi i el resuitet duna
que

es

'

serie de

fet per srear l'Aeademia,
que la dictadura seria cosa
de poc temps, un any per exemple,
resultara tina' mica pesat. La pers
pectiva de que la dictadura anava a
durar moIts anys, ea fer-nos pensar
en la necessitát d'evolucionar. per tal
v:en

technictim

converses

ion la creació de

l'Academia Polytechnicum, la 'qual
era regida, governada i protegida per
Patronat. Va pasar l'hay 24.
25 i el 26 i— francanient— l'es
forg econenaie que meas callada' ns
un

el

.

treure del danlunt d'aquells boas
citesdans que ande rionatrus men
sa's mantenien l'Academia, aquesta
cárrega i assegusar, caseras. la du
rada de la institució. Fou llavors
que l'Academia
regida per un Pa
tronas— esdevingué l'Ateneu Poly
technicurn. Hom admeté socas i l'en
titat pogué ampliar el seu racii d'ac.
ció. Lava; que .pot dir-se que tenim
vida própia
som una sis-cents so
cis de 'número i comptem amb
bou nombre de socis protectors
seguan encara iHusionats amb mo
ves ameliacions de les nostres acti
vitats.

de

•

—

,

L'ideal*que
l'Ateneu
—ts ben

guia els director

de

•

concret.

Arribar

a

con

t.

de Barcelona ,'han acostumat a Ile
gir dla per altre, a les planes de la
premsa Iota!, aquesta noticia: "A
l'Ateneu Polytechnicum, el senyor
X donará aquest vespre una confe

En

al camp

bandera al camp de
joc presidint l'equip local, el .públic,
que omplia el terreny, l'ovaciona amb
entusiasme.
Acte seguit ei capita del C. E. Ca
talá junt amb el del C. E. Lleida, se
guita del portador de la bandera, ofe
ricen un ramell de flora a la padrina,
senyora de Sunyol.
Foren també oferts dos ramells de
flors als capitans deis equips meten
dents /per dues gentil, senyoretes cer
verines.
En mig duna °vació el senyor Su
nyol posá la pilota en joc, i tot seguit
comença atacant a gran tren el Lleida.
El Catalá contra-ataca amb gran
ferrnesa i precisió, i passa a dominar
aurant quasi tot l'encontre.
El joc és portat en mig d'un gran
entusiasme per part dels jugadors per
poder-se adjudicar la magniaca
a

en

I el que fina ara hem aconseguit,
fa sentir esperaneatse.
—Aci

és la
A

es

tot

fa

en

propósit d'aleó—

ens

A IGUALADA
Els nostres amics
vera

es

detingueren

en

tornar de Cer

encara

a

Lleida,

visitaren el Centre d'Acció Cata
lana. Foren rebuts cordialment i amb
entusiasme pels socis. El president de
l'entitat va donar la benvinguda a
En Sunyol i acompanyánts, i el nos
tre amic, amb un breu i vibrant par
lament, regraciá la gentilesa i els ani
ma a segur llur tasca en defensa deis
ideals de Catalunya i República. En
cara, abans de deixar
Igualada Su
nyol. Trabal i Regas visitaren el Cen
tre Republicie on cativiaren
impres
sions atta) els seus dirigents.
En arrencar el cotxe que els por
tara a Bareelona foren acorniadats els
nostres companys amb aplaudiments.
oil

a

lonya.

Aspirem a qué el nostre Casal
arribi a ésser la casa de l'esport ca.
tales Teta aquelle que han trobat
faltar la casa de l'esport de
voldriem que veiessin en la
notara modesta entitat actual un eta

•

2 d'octubre: El "Festival

del Pres"

.

Olympia. Una

actuació de ciutadania.

Cata.lunya
mençament d'aquest Casal que tots
els que sentim estimació per l'esport
de la nostra terra voldriem tenir, ja.
•

Per

aconseguir el que ens pro
demanem a totes les entitats
esportivea 3 a l'afició esportiva en
,general que ens ajudin en la nos.
tea obra, que nosaltres no hem
pas
de regatejar cap esform per arribar
alcim de les nostres aspiracione.
J. FERRER 1 AMtTLLER.
•

posem

Un mal:
la

censura.

l'amic

vull contar-vos un fet
Viladomat
de fa pocs dies. Un estranger, acci
dentalment domiciliat a Barcelona,
va assabentar-se de la tasca cultural
del mostre Ateneu. L'horne tingué
ir terés a assistir a ere cursets
de Filosofia i d'Economia i ens va
adreear una lletra—ací la teniu
oil
tus
deja que sabia prou bé el
carácter catalanesc d'aquest Ateneu,
pene que suposava que els esmentats
cursets es doy:ave!) en espanyol, cosa
que a interessava de saber, car ell,
estranger, no coneixia el catalá i si
l'espanyol. Ere pregaver, en la ma
teixa carta, que li diguéssim els noms
—

Oil

norns

des

personaiitat. I ara ve a tomb
uncís. Aquest vespre han vingut

inscriure's al curses de Gramá
tica Catalana de Pompen Fabra dues
senyoretes franceses. ?No us sena
bar interessant?
Parlávern, perra, de les tendans
eles que dominen a l'Ame:cm Oft
cialment, l'Ateneu no segueix cap
política determinada. De fet, pecó,
perqua la societat la fan es socis
en
ebria hi ha unanimitat, así troben
escalf i simpatía tots es ideals
d'esquerra, des d'un extrent a l'altre.
Els xicots que velnen aci a eatudae,
no pas a pasar lestona, scuteu
els aletas d'esquerra. I entre
tots
ells n'hi ha de tots color. Ens lote
a

—

—

(Poto. Cases)

imparcial.

mcat, contenta, de l'acolliment
que
el nostre Casal ha merescut
als es
pott,us barcelonins. Cada cija eón
Inés els socis que signen
propostee
a.nous aspirants, i avui prxlera
ven,
ir-nos de telar en les
noetres lliss
teadassociats a gairebé totes les pri.
meres figures de l'esport de
Cata.

dada.

una

din

nostra

del Polytechnicum

ballet durant quatre n'esos conse
cutius, i ens lii hem gastat setenta
mil pessetes. Aixas donará idea de
l'alteras' que liern posat en fer una
eosa que estigués
hé.
.Actualment la nostra entitat té
constituirles les secciona de futbol,
gimnás, excursionisme, teatre, cultu
ra, festes i biblioteca, a en organit
zació,' les de basket (masculí 1 fe
medí) natació, atletisme,' niel com
també volem tenue una agrupació
sardanista. A mes. treballem per tal
que el primer .dia de l'any 1931 pu
gui vence llum el primer número
del nostre butlletí. del qual pensern
publicar-ne un número cada mes.
La cornissió de festes té en pro
jeCte una pila de festival!, a la me
jor part deis quals donaran un ca
rácter familiar. Per la sera part, la
secció de cultura té el propasa d'or
ganitzar per a molt aviat un cicle
de conferéncies de caracter cultural
i esportiu.
Un alise deis projectes que ens
hern etnpres amb un entusiasme
és la Mútua, la qual volern
tenir periectament organitzada en
els seus aspectes de cirurgia mejor,
medicina majar i menor, i defunci6.
Entenem que aixá és una de les

catalá, pesqué'

llengua. És

nostra

El nostre comunicaet ens va es.
criare arnb tota correcció i nosaltres
11 contesterem en el mateix to. Ouan
escriviem la resposta, pesó, lw ferem
pensant que potser, algun dia, ?eue
lla lletra. cnsenyada fronteres
esclesandrla Ima prora més de la

reposacia

—Demás dimarts, a les den cte a
nit, tindrá 110 la inauguració oficial
del nostre non estatge (Consell de
Cent, 263, entre Aribau 1 Muntaner),
en l'arranjament del qual s'ha tre

ens

professors, tenint mol
ta cura d'afegir a continuació: Cate
ar-aria d'aquesta Facultat, etc., etc.

L'entrada

encertat i

quartilles que a
continua,,
ci6 reprodulm:
_casal que Inés haurien
p
tót'es les en titets i és
motiu que volee./
apress:ar-nos a
portar-la a la práctica.
Fans aquí
nostres ptojectes
les nostres realitats. Eetem
contents,

Quince tendancies dominen?

els

—

unes radies per a
orientar
els .tostrta
Gua.
tosament ha accedit a
com.
plaure'ns i ens a enviat
les

una

—

sabría i

president d'aquesta
enritat

una

—

—

A la vigrna e la
raci6 oficial del nouManga.
estat,
ge social del
"Casal dele
Esports", hem demanat al

juga

Univereitat
Universitat de
l'obrer. Fer deis obrers que pugen
uns ciutadans perfectes. Voleen anar
a la creació d'un
Institut d'Estudie
económics i socials, que eviti rnolts
conflictes que ara es produeixen so
vint. Volem que l'obrer tingui la
cultura necessária per a fer front a
tosa mena de lluites i que ensems
que perfecciona i amplia els seus co
neixernents técnics, perfeccioni a am
phi els scus coneixements de ciuta
dania. \lotera fer homes aptes per
al
trcball i per a la Iluita diaria.
en

Nosaltres, naturalment, 11 virem
contestar que sentí= moltisaim no
poder-lo comptar cutre els inscrits
a aquells cursets
si el fet de donar
los en cataaa era per a ell un obsta
cle, car aci no es pariava altra Den
gue, ádhuc
contra el que eil supe
per a parlar do filosofia i
saya
d'economla. Li deiern, a continuació,

—

es renco

Es destacá la vaIenta actitud del por
i asea defenses del Lleida.
De" Catalá no saben pasqul jugá,
amb més entusiasme i eneert, ja que
tots hi posaren el que sabereit,
L'arbitre, senyor Amengüe mea

la

entrar

i

tee

a'esport.

deis professors.

rencia sobre el tema..."
Efectivament, a l'Ateneu Poly
technicutn es donen conferencies
públiques i clavare una concurrencia
sempre nombrosíssisna
diles i tres
-cegarles a la setmana. Aixe, ja cons
titueix una tasca cultural remarca..
bit. El públic que hi acta es, en la
seva mejor part, forrnat per obrers,
s'hi tracten temes que remes tes
públic ben preparat pot cssoltar
com el s escolta aquell públic—amb
un alteres evident.

latalistaca igual?

dirigí

es

partit

durare l'encontre.

AL CAMP D'ESPORTS
En sortir del Saló Catalunya el pú

—

Bes ciutadans

Tenim dayant nostre la Insta com
e:ata del ale que ve descabdellant
se
aquest eetiu. Durant els mesos
de juny, juliol, agost í setembre
saaauran donat a l'Ateneu Polytech
aicurn tina trentena de conferencies.
as lanzar cor real unp nornst Aigua.der i Miró. Xirau, Nicolau d'Olwer,
Rovlsa i Virgili, Serra Hunter, Joan
Este:rata, Puig i Ilerreter, Enea
Ponmeu Fabra, Valls i Taver
ner, cte. Des de la tribuna de l'Ate
Ceu tribuna popularíssima s'ha
pariat de literatura, d'art, de música.
alistaría, d'obrerisme, de nacionalis
rae, d'econornia. cc Beis, d'higiene.
de medicina. 'l'espose de filosofare.
la
ant en
Seese anar mes
riostra infortneció atureuteaca aci,
>sosten preguntar: ?quina altra en
titat de Barcelona pos. 'meses:lar una

El pariament d'En Sunyol—de nua
mestra—dominá l'auditori i el féu si
brar amb la sera paraula.
E:1 acabar l'acte una ovació inter
minable va ésser pasma que el poble de
Catalunya porta arrelada ains cl Inés
pregon ce la seva ánima el sentiment
de la nostra patria i que eap agrair
els que eamercen totes les seres eeer
gies per sembrar dins de Catalunya
les idees més enlairades de patria í
Ilibertat.

popular,

Una bona obra de la ~ladina
Encara que serubli desentida, és
veritat. Si avui Barcelona té un Ate

vera.

blic

el

deis Esports"

aconseguit primerament.
El públic seguí amb inteals e! ioc,
al final aplaudí els jugar:me d'amb
dós equips per la correcció emprada

sofreixen 'mesó sigui dingne at Cer

vertir l'Ateneu

L'OBRER CATALA

Segueix

la bala un detensa
el castig per Fus
molt precisa i for
fat el primer i únic

des molt vistoses per ambdues parts.
Fineix la primera part i es comen
fiada la segona amb la mateixa itnpe
tuosítat, que ocaliona freqüents topa
des inofensives.
El Lleida vol marcar el gaI de rem
pat, pera no pot per l'excalent tasca
deis equipiers del C. E. Catalá, que
volen conservar l'avantatge del. gol

i acaba invitant tots els presents a
que acudeixin al camp de futbol per
tal que la recapta a profit aels que

.

•

ty per haver tocat
lieldatá. Executat
ter, la pilota entra
te per l'angle, i és
gol ac la tarda.

al

•

.

copa oferta per LA

Proposa que es cursi un telegrama
general Berenguer dient-li que el
poble de Catalunya está esperant la
llibertat deis presos polítics i social!,

.

Derná, a la nit, s'inaugurará el
nou estatge social del "Casal

RAMBLA DF
CATALUNYA, fins que al dotze mi
nuts el Lleida és castigat ami:, penal

sari injectar l'esperit de ciutadania
ala nostres esportius í con: ara en
aquesta hora greu i decisiva és neces
sari que tots els ciutadans de Catalu
nya se sentin esportius per a poder
resoIdre definitivament els probiemes
de Catalunya, República, Democracia
i Llibertat. Amb fina irottia explica
tot elle> que Espanya i
Catalunya
deuen als ex-salvadors del nostre po
ble.

ressen,

pere,

rnolt

tant

cetn

la

poli

Una instantánia

a

la

1

concorregudíssima biblioteca de la

tica
les qüestions social,. No pot
ésser d'altra manera, si tots sosa

bit —a

—

;

obrera

una

garrifat de
.

casa.

confereneia i quedá

de comprimir. Diguem que sota
aquell rnateix sastre termes soPlnig
les "Assocíacions Obreres" de Tea
tre i de COncerts, filloles de l'Ate

es

la concurrancia

vence

que hi assistí 1 l'atenció que posaven
en el
que deja el conferenciant. El
; senyor Tríes de
Bes done una con

.,

Els

cursos

—De

1930-1931

ferancia sobre dret romá i manis
festá la seva sorpresa enorme en
veure
que entre els assistents hi
havia qui prenia apunts. I no pogué
estar-se de dir-ho.
Hl ha entusiasme, en una paran
la, i así tots sentim l'ideal que ens
ha ajuntat: ideal de reivindicació i.
de cultura. Es Ilegeix molt—yegeu
ací la biblioteca —i
especialment eón

organitzem els se
güents: Introducció a la Filosofía,
arree del doctor .Xirau; Biologia
a
Experimental, a cárrec del doctor
Cosme Roies; História General de
l'Art, a carrec de Rahnon Vaireda;
momees

Curs dala:asea

Universal Moderna

Centerepertleia, a cárrec de Pece
Comes: Liengua Francesa, a cárrec

i

d'A:dona alaseres; Gramática Cata
lame, a cerrec ce Pompeu Pebre;
Literatura .Cataletet. a cárrec de Jor
di Rubia); Economm peataa, a cár
ree de Ca'rles PI 1 Sunyer.„
I be, lleu de 1,,ber. que la ma
trícula d'aquests sersets s'haura de
tancar sense

que al

demanacles obres socials, filosófiques
i de literatura catalana. Les
activi
tats de l'Ateneu
tes conferencles.

bibllotesa. Hom

deny-a...
—?Veleu aquesta

espar

plena de

g e n t,- esperant el conferencian:
d'avul? Doecs eaeí la reunen cada
i
aa conferencia. Soviet
(!u
:tu seaser
( n
enssier el públic.
—I tets san socis?
—No. Cree que les conferencies

són púa:ere:es, ve moles gent que
no
sam secis. Ciutadans atrcts pel
nom d'un idetermlnats conicrenciant
o per un asterminat tema.
D'eltres,
sense eeet•r seris.
són pan-cm:lees
a totes les ceras:ene:cs,
ts aanara
lee l'aiary d'aereedre, ;a set de
cultura d'aquests obrers. Pompeu
labra assistí l'any passat
un
rija
xetfogaea que 'tela una aliar tcrri
—

pasee dona

el doctor Xirau un curset dalittm
dacció a la Filosofe :lob:ademe:a,
Per causes alienes a la seva mmuntat,

obrers

;

va

veure

oblieat

a

eat .el

curset

tornaren

C.0111

un

•

ftier

quat, per

r

a

au

ensteyar-hi

es

batea

el

'

mere

se

n'han ocupat i han ofert

•IlureS

sel

honre.
Aloe

d-se.

'

e

interromprel

La interrupció dura mes de
quinze
dies. I bé, el cija que el (lector
Xirau
torna a reprendre la
tesca, teas
seixanta alomes que havien çanter

per ex-alunines de l'Es.
del Treball, molts d'elle es
becats, a carree dele quals va l'or
ganitzaci6 de cursets tacnics. Eta
gueto, també,• que el senyor Fertan
Valls i Taverner, preside:31,de l'Ate
'tete té entre els socis; aquel] pres
tigi que la seva personalitat mereix
i que gaudelx.de l'estimació de tets,
pesque sempre ha sabut
arespectuós
cotn un•home liberal
d'altri
amb les idees
i ha sabut
posar, també, en tota ocasió, per
d
tot, l'elevada -finalitat
cola

Avui que l'Escola•del Treball tor
hall
na a funcionar i eis professors
Ilurs cátedrest
estat reposats en
l'Alance Polytechnicum ha supri
me
clesses diürnes. lii ha, Meró,

—

hiera interessant. L'any

electriques i mecániquelt

dústries

integrada

demr

visites

tte

es

sala

orgeretza

Puc contar-vos— ens diu el nos
interlocutsr mr.b cara d'home
aatisfet
un &are cas que us
ser].

entrar tot
hone
ea tna ectuanadiss.a extre
me:atar:a. I hm; de pensar que la
ineicsia deis nestscs socas sate fes
eses.
martyans, 1'
(S.
teixiclers.
i

as

neu, i l'Associació de directora d'in

comportarse

concreten a
cersets i a la

es

collectives, cuituralse excersiord, etc.

puma:

teca:raes:es, mecenee...
manuaís, de vestit leatt

no

(Foto. Cases)

Lectora obrers...

ses
fa llarg

Podrir! donar-se

per més ben

des-

i ho sentina

La viste a l'Atener]
ros dona tema
per
rea tniormacia,
realt mas extensa.
rietre s'e
coses
et.res le ha
mea
rsaemes eue
fer ce
eeieer a tete els cietedens. lao eo
tiene pesó, oblidar les :mar :mies
t'.\":1"..ItS del nostre sctnian t

PLaytecaracten

i

iicu

teaie, li

i que

.11MAM1

mira de cara

I
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la rambla de Catalunya

frl

,01

51.

oda delatad
tumor* encara amb censum

perdin

Una

"de

Josep
de construcctó
La vaga del
aqucsts
c,ies eis hornee
despeen.'
Urea
Ltzga d'aquell primer
leS CÓSES de la
pla que vettien ocupar«, i des del (peal
jes grane vedettes del partit anaven al
ternant-se per tal de donar-nos un pro
.grama de conjunt que satisfés els més
exigente, coto se sol dir.
Ara sortia si senyor Duran a fer
'Pes malabars i a meravellar-nos amb
•Ics seres exte•ents qualitats de joro
gieur ara sortie el senyor Estelrich a
contar-nos U1La deja, antb tres o quatre
,pinyols per a la galería; ara era el
rail:

del. stnyor Pellicena, que eón: a
bon oriental en s demostrara que sap
tarn

espctsa

-trapassar-se 1010
de Pillo: ara sortia

de tres prime
el senyar Pía a per
Itúltter0 de font.
el Jni
I quia era el número del senyor Piar
ramietat que en: hi !liga ens intPe

deis d'atribuir-li res que no sigui. Per
aird manterfon als cleures que l'otitis
tat comporta, si dejen: que Josep Pla,
en aquest tire cle la piala de la Cuca
runa, hi fa de rey del alambre. i con:
nou Caicedo es dedica a passar la
corda. tTQ.. lose!, Pía és sincer. O amb
ergs
amb cifres. Res de passar la ma
roma. Aixd nr vol di, que un día de
te•m•nat no vagi intentar passar-la.
perb aixt que s'Id ra posar va caure
de daltabaix. Qua:: va tenir la sensa
ti6 que haría amen a parar a la pista
A primer
es va trabar cristallitzat.
rengle de les butaques de pista Id ha
via el settyor Cantb6,atnatent a donar
li la out. El procés de ceistallitsaci6
de Joeep PU es se descabdellar nor
enislosent, i /a cortralesc inría Job curta.
faSefe Pla desliares sa conr-near a
eseriure a La Veo la defensa deis lto
Dictadura no he
wtes que en venir la
ejem ...abra adoptar aquella actiud que

en

--

Pla
Després

dei S acords de la "Unión
General de Trabajadores" i el Partit
Socialista a favor don pacte polític
arnb la
democriacia
republicana,
aquesta té tota la responsabilitat dels
moments aetuals d'Espanya. Té tota
la responsabilitat pesqué lient estat
'escoltant constantment c:s repub1i
cans lamentar-se de la manca d'ajut
de les forces obreres. I encara que
els elements ohrers i els scus oficis
no
eón els ónice que representen la
classe obrera -espanyola, no resulta
aventurat suposar pm les altres or
ganitzacions esteran en la mateixa
disposició cránim per a collaborar
ami) el republicanist le. El programa

ca de la Cuctsrulla, pera un cap
rece
/lides let estombraríes i tornades les
coses a la nortnalitat
almenys mo
mentania
Es natural que l'atenci6
ciutadana torni a Isser reclantda per
les grans vedettes del catalanisme roto
—

narquic vergonyant.
Aquesta tenci6 no

sera !'as defrau
dado. flom prepara una gran gala per
a dintre dc poc tenzps tantost el senyor
Cantb<5 hagi jet la seca rentrée, com

pletantent restriblert
ea que desitgetzt
que sigui bett avío, i rural del tot
En aa/testa grz-, gala, i a presencia de
l'Ertat nrao (Ir la Lliga, tilda (loe
sol,-mn,
Ilycarió de la te, da, rns_
sica de la I ligrz dontunt la ',,ta
_Tosep PItl, lluifador erferent per la

tranquil

esdevenidor polític, ere])
eleccions fetes des del Ministeri de
la Governacio, arnb un Parlament
retoric i unes clases directores tan
sanearles que són incapaces d'hirma
nitrar-se davar.t el dolor deis deslie
retats. Davant d'aguces futur incert
les dretes espanyoles voleo prendre
el cerní de la violIncia que ja balden
consagras amb la sublevado de Pri
mo -de Rivera. Per6, ara dernanen
una dictadura feixista. Cal sentir
en
les tertúlies de raristocrácia, el capi
talisme i la industria parlar de la
bonhomia de Primo de Rivera i de
manar a crits una dictadura que no

1

El trionif dels radstes cm Hitler
les eleccions alemanyes ens ha

ofers

el

curiós

espectacle

de

i

la

desolado de les dretes, sobretct de
les extremes dretcs, franceses. La
victoria deis anti-democrates, mili
taristes i nacionalistcs isiemany-s, ha
tingut la virtut d'esparverar els anti
detn?cratee, militaristes i nacionalis
tes
francesoe. I aleshores veiem
aquests, amb el posat entendrit, la
mentarsse de la poca sort deis partits

solainent perscsgueixi sino que exter
mini el liberalisme demagógic. Les
dictadores no son altra cosa que els
recursos desesperats d'un régím, bé
sigui polític o econotnic. Es ciar que
la dictadura, en últim serme, no els
resoldrá res als reaccionaria espa
nycls, perqué el moviment contrari
fosa després Inés cficaç i més
Pero, depén del republicanisme es
panyol que les jornades siguin més
cruda del que en rcalitat haurien
d'ésser.
JOSE DIAZ FERNANDEZ

causa

toses

base dele socialistes.
Aquest fet, que ala ulls de andlde

apareixeria

com

una

paradoxa

cense

cap ni peras, té, no obstant, una ex
plicac:6 ben clara. "Un nacionalista

s'assembla a un nacionalista d'un
altre país, com un ou podrit e'as
(raquees significa, sens dubte, molt
HOMENATGE A UN
sembla a un altre ou podrit", deia
poe en selacio amb les aspiracions de
COMPANY
una "manchettel• de "L'Oeuvre". I
qualsevol grup de robrerisme mili
PRO
PRESOS
nacionalistes francesos, que tra
ele
tant.
Per6, és indiscutible que el'
ridícula la tasca de Briand, que
ben
régim repubticá garanteix pienament
sopar
a
Font
es riuen de la Societat de Nacions,
El
l'exercici de la denme/ida i que din
que consideren una cosa grotesca
tre d'en
les organitzacions obreres
bernat
tete els eeforços pacifistes, coneixen
poden desenvolupar amplament un
rnassa llurs intencions per no es
Diveridres a la nit el s redac
programa de Iluita de desees.
pantar-se quan veuen que a Mema
Els republicans nrganitzen ara di
tora de LA RAMBLA DE CATA
saya triomfen ele que pensen com
Sunyol
versos
actea
que
poden influir en
LUNYA, presidits per J.
elle. El pacifisme, la bona fe, l'hor
ratmostera política: (Sangré: del
1 Glarriga, s'aplegaren en un so
una sentiments
ror a la guerra eón
Partit
reunions
par de companyonia 1 home
perqua els conrein els
ni
pintats
que
d'Acció Republicana i de l'Aliança
natge DI compriny Josep Font
"boches", perb completament inad
Republicana, rníting republici a la
bernat, la feina periodística del
miscibles per ala francesos nacionals
plana de braus. Tanmateix, sería
qual ha honorat, des de la seva
i tricolors, per ale patriotissims par
una
grossa ingennitat política en
arribada a Catalunyá, les pági
tidaris
de la "prochaine-derniere".
posar que =U una série d'act-s pai
nes del nostre setmanari.
Mentrestant.
a Ginebra, hom parla
blics, per molt sorollosos que s'anun
El sopar, servit espléndida
d'Estats Units d'Europa, de desar
Hin. el republicanisme espanynl pot
ment pel Restaurant Joanet, de
marnent. Tothom está d'acord a
aconseguir els sets objectius. Si els
Barceloneta, transcorregué
la
desarmar, aix6 sí, garantint, abans
republicans no fessin Inés que aixb
en un ambíent cordialfssim, que
que tot, la seguretat de les fronteres.
estarien represerears el mateix trist
animá constantment la paraula
La seguretat de les fronteres vol dir
de-sempre,
que
paper
é5 el de servir
viva de l'homenatjat.
ametralladores, avions de
canons,
de contrapunt a les t'orees politiquea
Entre els que s'aplegaren DI
bombardeig i gasos asfixiante. Qui
de dreta. 1 coro que la feina és ur
volt de la taula, que presidiren
més en tingui, més segur estará.
gent i tot ajornament significa una
Fonlbernat i Sunyol, hi havia,
I sota l'ombra de lea baionetee,
etapa en el carni de la desfeta. cal
com deiem-, tot el cos de Redac,
entre l'ininterromput sarcasme deis
dria que els bornes representatius
Pessetes
ció i Administració de LA RAM
patriotes professionals, une quanta
del republicanisme s'adonessin que la
BLA DE CATALUNYA, Enríe
hornee de bona fet de tots ele paises
democrácia esquerrana no pot con
Suma anteriof. 24.528'95
treballen per l'obra de la pau.
Fontbernat i molts amics 1 ad
cedir-los un crIclit de ternpe supe
Mereb Verdaguer.
Aquests bornes, els útiles que en
miradora del nostre company.
rior a rifles guantes setnianes. En al
1'20
aquest moment fan una labor hon
Un s exeursionisteSe.
A darrera hora acudiren a
tre ces, el cansí deis cabdills repu
Social
Recapla
Unió
l'homenatjat
rada i humanitaria, eón liberale, ho
saludar
els
nos
blicans no podía ésser altre que el
mes d'esquerra. Ele altres, eta reac
d'abandonar la direcció d'aquest mo
de Cornellá.
tres anafe' Jaume Aiguader,
3'50
cionaris, els del pit cobert d'estrelles,
Un vilanovf....
viment per la seva incapacitat palesa
Ventura Gaseo], Puig i l'erre
feina.,
no serveixen per a aquesta
Resullat obtingut en
per a respondre a les exigéncies
ter, úreus 1 Bofill.
-..:
1_
ectun greu monsent histbric. reme
--el partit_ de fdliol_
'Rendar= públleament la nos
defeetes els havem perdonar. Sobre
pro-presos ce-lebrat
salutació afectuosa al cora
tet el defecte de no adonar-se de
•el diumesige dia 14
pany i amic de tots Josep F_ont
revoluel6 de les idees pelítiques en
.135'25
a lialaz..vr„
Un equip de la Joventut de lá
bernat.
el mon i de seguir aferrase a uns
Producto de la venda
Lliga va anar fa poca dice a donar
quarits tOpici de la Revoluck fran
míting al centre regionalista
de 1.4A RAMBLA DE
un
cesa que ja no impressionen ningó.
GATALUNYA a Pre
d'una ciutat catalana. Qui més qui
2'50
18'80
M. Ármadás de Martí
Fls nostres caps republicans son im
menys, tote ele componente de l'e
rnik de Mar....
capaços de comprendre aquest fet
Jaume Viladot....
quip han guanyat manta flor natural
ITn vergonyós d'A
definitiu: que el món assis
1'--senzill
M. Muntaner Aurell.
antigues batalles floralescetes i
en
.reays de Mar...
teles ara al naixement duna nova ci
Antoni
ara,
l'engate a la pillísica, aporten
Parellada Atzeries
J.
0'50
vilitzadó í que és rhorne de I930 el
2.-Carme Serrano....
ala seus discursos aquella mateixa
Valls Font.
que ha de començaie l'obra.
sabor d'enveiat i de catalanísme de
Sosep Ferrer...
Cosme Bargalló...
Les ,dretes espanyoles s'adonen
Festa Major que haviee enquadrat
(1'50
Mario Borrá-s...
Tort....
Saurrie
perfectantent de Is sea impopula
0'50
García.
liurs prirneres actuacions públiques.
Alcayde....
1'
Ramun
Calme
ritat i de la vigoria que ha adquirit
La joventut de la l'elige que s'ha
•
Sellaltiá Pareja...
Vinyes...
l'extremiime esquerrá en els darrers Mer
format
sa rombra del gratacels de la
Verdura.
Eticarnació
set anys, Comprenen que dintr• de
24.74870
Via
Laietana,
aplica a la política una
2.'50
Surni: que legueix.
Mertf
-

del catalaniente monarqurc t de.
intercesor econbmics

fensor deis alts
del país que

estan

Mantengo:1

pass.

Es

°

tracia

d'una perdiu de plata, éxs,

da de les forges del senyer Maten. i
els que l•Ion pagada adinerar distan que

veritable peca de museu. Ic.seP
l'humor natural que cl fa tan
admirable en la conversa, quan va as
sabentar-se d'aquest -projecte de coro
ramera. no es va Pos_ estar de dir que
Pereliu per perdiu, s'estimaría ',tés que
la hi oferíssin einb cols. pera la perdiu
será d'argent, en Premi a la tasca rea
litzada per agries! tan esfoelat :baladí
de la causa de la Lliga. Tront vol inau
gurar atnb aquest (tele un costunt que
hont espera que amb el temps podra
és

una

Pb, amb

ésser qualificat de tradicional, i seo:pre que mili. hm, de la Diga sin fati.
mereixedOr, liserz cttnced;da la perdiu„
.que ti sera ronceada en solemne ceri
melnia devela Ta pipta Major del partit,
la prensa. ele fatagrafs i et cinema
Aml, el tenzPs. els ene-O/tate -rons-ti..
"Noble- Remeda de les Per
tniradiur
tneb.res del rai res
tostan destino!: a gaudir una pita de
el dia que pk• tes'Une.e, en
IliOntent d'efusió, la Lliga obtingui
de la 2Ifennreuia alguna cosa de prbfit
pe?. o Catalutlya.

privilegie

fin

•

Felicitem jcsep Pla Per Ithonor "ds
sser objeete.
qu?
a
I. Y:ENTALLO
'I

rani de la -constri7ceih

1tra

La ?011a] el sol del mes de juny
havien deixat en rambient quelcom
1-'optiraisme i un desig de protesta
evident. Pertot arreu, ben ntés
tín els medie eatalanistes, es notase
inquietud Macos
una
una febre i
tumades.
El mes de juliol, particularment
talordis a París, aquell any vint-i
s's arribava carregat de nuvolades.
La prernsa diária donava cada
metí nous detalls del que seria la
eradicional revista de tropes que pan.
desfila per
sa $ota l'Are de Trioruf i
aquella Avinguda dele Camps Elisis,
el París badoc, pro
en mis; de tot
vinguts expressa ment
vincials
Squelis turistes que han tingut la
Prasma
gort de venir a la capital de
en diada tan assenyalada.
La revista aquell any fou més so
lemne, per la preséncie a París d'un
d'aquella pebres sobirans de l'Africa
del Nord que es pensen que són
soldens i que governen encara poe
sucia.

Una noticia, perb, féu sensacio. El
general Primo de Rivera es conSidaVa a asistir a la- dita revista
i vnlia coronar-se de glbria sota l'Arc
de Triomf. Volia passar pel mateiX
II« que pasearen tots els "poilus"
de la guerra, en aquell mornent que
la rictbria no e'havia encara vesta
de rniséria i de '<ovina. Sem
bla que hi llagué snolt d'enrenou
vi
entre els rnembres del Govern
ole. Herriot amenaçava atub la seva
dimissio si Primo de Rivera passava
sota l'Are de Trionsf, •Briand. tom
sempre, esteva d'acord amb el se
nsor Quitiones de León, per tal que
el dictador d'Espanya no s'enfa
des.
Primo de Rivera volia obtenir una
/nena de consagració oficial de la
sera disbauxa,
i havia pensat que
França Ii donaria rocasio arnb une
data tan simbblica com el se de

a

...

'la legalítat

no

é.s far

assegerar

•

nova...

Perfum.dél Tárnesig
a

L'alcalde es va decidir, l'altre dia,
parlar del problema de les escom

brares. Encara que aquest tema de
una
mica ale
conversa repugnava

aristocrática, el
saber agafar les
escombraries amb les pinces deli•
!letalmente

selle

comte de Güell

va

seva "causerie" i les va
presentar ala periodistes sota una
llurn tota nova.
—"En un cas semblant ti aquest
—va dir—, cm referente a una vaga
d'escomoraries--, ele ciutadans <1,Londres s'escombren el castreî ella

ceded de la

mateixos."

•

Deu ésser veritat. El conste 7dte
Güell potser ignora el que passa a
Barcelona peda en cauvi, esti per
fectament assabentat deis Inés petits
detalle de la vida londinenca. La
llástima és que en 'oc de ter-lo alcalde de Barcelona no l'has-uta:U
nornenat lord mejor, de Londres No
és pas que el cotnte en desesperi.
•

—Amb la Lliga,—ha nonfiat.a Un
intim—, arnb h Lliga es pot Anal
1 tot

arrea

jOSEP

MARIA PLANES

en

de

se

un

Suliol Ilunyá

la Bastilla. Deia al dictador

caren

d'Espanya que ni ell ni el seu poble
amb ele arrossega
no collaborarien

clectríques

—

parada.

La testa

bagué

pidament, perqul

de fer-se ra

proletariat par--

el

allá i no respectaria pas
la solemnitat de l'acte. Tots aquella
hornee n'havien vist d'altres de pare
des; a Verdun, a Reims, i toses
lene

era

pleno

eang.

de

policia agafava

La

ele manifes

tante i no podía donar l'abast. Aque
lla Avinguda deis Campa Elisis tenia
l'aspecte d'un çomençament de revol
ta.

Els soldats, nerviosos,

rabien

no

gaire el que suceda. Af nostre "grup
s'ajuntaven manifestante im pro
visats, i ben aviat la pelleja va ado
de les nostres fullee., que
fosen recollides i detinguts. ele que
nar-se

en

portávem

encara.

a

jugar.
general Primo de Rivera fou

invitas
rers

a

anar-se'n de presea, per

estratSgics,

cap

DESPRES DE V1NT MESOS, HAN ESTAT
TRETS DE LES CEL.LES DEL PENAL DE
FIGUERES ELS RECLOSOS QUE Hl HAVIA
Tenirn noticies de Figueres—i ene
plau de fer-les públiques per la part
no
petisa que la campanya de LA
RAMBLA DE CATALUNYA pot
segons les quals, en ab
tenir-hí
senda de Dídac Robles, director del

Penal,

a

la

can.

Am
fins que

seva

d'aquest

mes,

previ

ítecordeu que- el ?lš

2

celebrará

a

d'octubre

se

l'Olympia el "Festival del
Pres", patrocinat per la
Premsa esquerrana de Ca

talunya.

que

les

mane

propesa

dizri

pie Hieden

-rSgim d'aquella
força covarda i decadent.
Mentrestant, les agafades conti
sempre vomitas al

1 de nosaln es ben pocs vá.rem escaparsnos. Als que ja haviern
acabat les fulles no eras dejen res.
Pero a qui Ii trobaven una fulla a

conduit

era

a

niarPrestupid.

diCtitat

Per sort, En Remen,

Porpinyá,
Eduard Herrled

parada

de

*

preseeers

crelem, les
noticies, quekom slaurá gua
nyat. Ja fóra prou el fet d'haver ar
rencat de les celles els dissortats que
han hagut de yiure-hi aquests inaca
bables darrers mesos, i haver estat
traslladat el culpable d'un ragim aixl:
Robles. De la mateixa manera pie
veril escriure la nostra repulsa, volee,
ara
fer present' a la Direcció Ge.
val de Presons él nostre elogi per ha
ver escoltat la
ven del dolor• i de
la
jesticia. J volem recomanar-11, ele
una
gran cura en la tria de l'holle,
que, si se'n va Robles, baila de re
gir el Penal de Figueres, tan caste
pel pas d'un honre que nomes ha se
seguís posar allá díntre destonfian
i odis.

la

•

cate

Dimecres,

cata

a

La Fletonde,-

Castella

saber
de companys que volien
_

a

•

-"Mis
morir
-de la tersa, -catalana,. primer

Mentie no"saltres '-canti¦em
es

a

lks Corts:

tour no..podept

Prano
un
Ilit
dormir ..de la
.•

Idar?era." indigestio:
JOSEP FONTBERNAT

-

Catalunya

benefici de la familia del

dissortat Jimeno, de la MIt

..getieral
rebolcava sobre

qué d ssir. esclan's
era

*
com

'

s

Eus trobárem tots

de Ri
tniassa

*

nostres

i amb
alliberar el tia.

van

•

g

*

Encara més t des del clta i e Se-'
tempre que el director Dídac Roblea.
manca
al Penal de Figueres. En
aquella data sortf cap a Madrid, exi
dat emb urgIncia per la Direcció Ge
neral de Presons, i encara no ha ter
nat a ocupar el seu 'loc. Segons lee
informacions
tenim—i que ene sne
reixen una gran confiança
el se
nyor Robles hauria estat traslladat a
la Pres6 Provincial d'Almeria i al,lu
nyat derinitiratnent de ,Figueres, on
un record tan amarg deixará
el seu
pas d'ex-carceller.

ministre;

era

teix respre
lans.

notícies.:'

cástig.

Sít es confirmen,

conlixer
Eses aixi que Gassol va
per primera N' cgada un "cuartelillo"
francés 'que elIs' en- Chuela 'el vio
t'al neta de la Policia, un
"brutii" (teithe n'Id ha), li va erren
(sigo
car tot un grapas de cabells
rosament histbric). Ea Ramis, tani
ell
bé fou cletingut. pero cotn que
aguces
soírir
va
no
té cabells no

plena

a

Iligat-i
ja
delegado.

bla que, pel fet de poder ésser lame
diatament sotrnesos a un sigan mk
die rigorós, és seissible que, almenys
en párt, encara Pugui ésser salvada la
salut deis dos presos que més han pá
sis en la llarguissima i absurda terds

—

romanlen castigats, ele pre
socials deis quals haguérem de
sos
perler en anteriors ediciops. Dos
d'ells, Ori i Sanmartin, han sortit ben
maleas deis ulls i del cap del cástig
intwahficable. a qué -.limen s'otrnesos
pel director Robles ainb uná durcsa
que res no'podia justificar.
Use,-os

parlés gaire d'aquesta desfeta,
es
perb París és molt dificil de tancar

•

nuaven

13

temps pel régim imposat. Sem

•

baleada. i allí. no moure's
el púbne los fosa.
Evidentment, el senyur Quiriones
de León ja: va tenir cura --que no

la bota

el dia

rers

acorcl de la Junta de Disciplina de
restabfiment, presidida per l'adminis
trador en funcione de director, foren
alliberets de les cenes, on teia vint

lá. de

de certs

Sabern que l'alliberament de celies
dele penats en qüesti6 ha produit uria
viva enlodó a tota la poblado penal,
unánimetnent revoltada aquests dar

•

l'Are de Triomf saca
qüestió de desfilar fine a
l'Elisi ami) el president Doulnergpe
al daVant. acompanyat d'aquel' po
bre sobirá que el públic aplaudia,
pesqué la protesta es veiés mes.
Primo de, Rivera tenia la preten
sió de desfilar tambl, i málgrat
mis xiulets que hauria sentís, hauria
acomplert un acte de valentía digne
«un "xulo" de Lavapiés.
Perb no fou ática Anib c: públic
parisenc, aquel' pariscim de Saint
Denis i de la Villette, ro s'id pot
La festa
haya i era

El

Les campanyes de LA RAMBLA

enderro

Des d'agiten momees ja no va
liaver-hi mes tranquillitat en la gran

París

rehabilitava 'Mont

CIUTADAt.

un

editorlals deis diariíelt"exirema es
guerra eren plena de denuncies i
juIcl
feien saber a tothorn totes les bar
Mentrestant, París el preparava
de
baritats d'aquell régirn que eupor
popular.
Banderes
per a la festa
taven els espanyols 1 els catalana
tres cobra pertot arreu.
d'una manera especial.
Islurnináries ingénues s'esteníen
Totes les botigues feren provisió
com rasarla feta de bombetes
de
xiulets amb boleta, i sembla que
tots
els
colore.
de
vengueren a dotzenes de milers.
en
La columna de la Bastilla, vene
El dia abans ene ',aviene posat
rable, es preparava a presidir la
d'acord per assistir a la manifesta
gran festassa. Pertot arreu taules
ció i fer sentir la nostra protesta
i cadires i cadafals, i durara vint
seria
pertot
per majá d'un manifest que nos
i-quatre liares el sarau
altres mateixos repartidem.
El dia 14 de juliol de l'any vint
La noticia que Primo de Rivera
assistiria a la revista de tropes era
i-sis va arribar a París amb un
simbol de sol que daurava l'espai i
confirmada i desmentida en cada una
la terra.
de les edicions deis diaris. Es vela
A l'hora convinguda tots érem al
ciar que una Ilulta diplomática s'ha
via entaulat, perb Briand. formant
lloc citat per a rebre ordres i com
plir-les al peu de la Iletra.
part del Govern, era fácil d'enclevi
Ventura Gassol ell mateix repartía
nar
q u e guanyaria la partida.
l'alar
amb un paquet
d'esquerra
donaren
diaria
eh
Els
s manifestos, i tots
parísenc. Aquest sota el braç várem sortir a la plaça
ma al proletarias
gens
per respon
de la Concbrdia, ja plena de
no es féus'pas pregar
Aquella
fullee
dia.
sortiren
fet
del
que comentava el
dre. Immediatament
burgesos de França ro comprenien
i manifestos invitant la població a
barrar el pas de l'esbirro espain ol. per qué Primo de Rivera era entre
els seus soldats.
En cas que gosés desfilar devela
algú
,--Que va fer la guerra?
del s soldats franeesos, invitaven el
una
xiulada
reo.
suprema
París
A
ferdi
com
a
de
deja
poble
L'Ambaixada espanyola era guar
fenomenal que se sentiría arreu del
coro
si liagués estat en estat
dada
molan.
arriba
a
Pa
Nosaltres
repartieses a tort
Rivera
setge
de
1 Primo de
poli
qye eren devorades
guardat
per
la
fullee,
covardament
i
a
dret
rís
república francesa per la gens. Pe tant en tata algú ene
cía de la tercera
monaequie
darrera
pregunta; i qui érem í la riostra con
la
la
de
í per
testa era rápida i precisa. Tant de bo
espanyola,
s'ha
detin
fosen
tots ele catalana d'aquel' temps
vespre
Aquell mateix
en una situació cía
collocat
atraes
guessin
guts i posats a la preso uns
com la t.:ostral
pels
a
•nostres que repartien fulles
duna Iii hagué una adulada
Tot
grane bulevards.
fantástica,
que caminava com el' veta
hoste
st Govern francés tenia un sen
s'estenia
pertot erren. El general
feia
iridesitjable el poble u ho
acabara de 'balear
Rivera
Primo
de
que -tradicional
tir. Aquelles festes,
lloc ensnig
joia popular i de del seo auto i prenia
ment $ón planes de
devela
del Soldat
comitiva,
la
de
tranquillitat Inés absoluta, aquel' any
de ver
trernolava
Desconegut, que
destorbades per quelcom. Es gonya. Eduard Herriot va girar-li
tren
parlava que bi hauria feritsque es
l'esquena amb un gest digne, i *leí
no
recomanava a les persones
Els
feia honor a aquella valents que
,veleuessin rebre de no anar-bi.

Bastlits

1

joventut, joventutta

1

dore de sabre.

juliol

--

.„

Boda el mina 1 torna al Bonn
Catorze de

alguit
joves regionalistes
Els
d'ells Inés regionalista que jove— va
seus
ren descabdellar la troca• de
discursos sota la musiquefa d'un
idéntic "lea motiva, o sigui:
--"Ele catalana només podem és,
anticatala.4
ser aix6: catalanistes o
nistea. Ele que som cátalanistes,
dones, per qua hem de separar-nos?
Tots treballem pel =tela ideal.
Aquests detallets de república, de
monarquía, de dreta o d'esquerra, eón
coses per a pasear l'estona i que can
vien segons la direcció del vent. El
que volem tots plegats, és la lliber
tat de Catalunya, aquesta llibertat
que si no ene la donen, ene la pen
dreml"
En yribar a aquesta satisfactbrit
conclusió, els regimaalistes de les co
marques anlaudeisen com una desee
perats. Qué voleu mée bonic? EI
drap que cobreix la tanta és una ban
dera catalana I darnunt del cap d
rozador hi ha una reproducció
guisedel monument a Rata! ra

,

...

,

del qual parlem, ta una politice
de gran berenar patribtic i es pesen
que el Inés catalanista que encara hi
ha a Catalunya és el gotic perju
dicas de la capçalera de "La Veus.

quip

de l'altra banda del Rin
les seves esperances en
la posible formado d'un govern de
coslició esquerrana i moderada, a
i posar

SUBSCRIPCIO

_

visid• realista, aritmética i conforta
ble. L'altra-jeventut,-aque.ata de l'e

d'esquerra

Josep

Pla, per a defensar aquests
trICS,
eMPI'Grra argumente tan bons COJO els
de die que en altres parlits, Acciá Ca
talana per exemple. la por haría estat
(17.1-1 matei.r el cantil denominador en
1.7.e temps del Primo, I per o defensor
l'e Puig i Cadafalch de l'acusació
de' g'itd havia esta! amb Prima per -a
dur la Dictadura, fosep Pía, eristallit
emprava raons tan convincente
Mil la -de dir: .—Aixd és Jets, perqui
En Puig tneteir m'Izo ha dit. 1ls cric
mics d'En PU?? ; de la Lliga van de
sistema de
mala fe, pugné tenien
eaSer la veritat, que era anar-li a P.e
PM
*Puntar a ell enateix
nt, rliatt
Qtfill polemista, «que.« faso
P1,1? I cada día ti anaven provent fe!i
kitarions deis bornes de ta Diga.
fose Pis, eneara, con/ que no rreu
que els republicans d'are/ siguin ea
Palos de Ilanear-se o carrer p,,Ir a gua
nyar ret RePtiblica, traba que el Ittillor
gire SS 'PO Ver és alfar ,seguint •sseist

Jadio!.

Nacionalistes...

La coHaboració sccialistr
Un crldit de set
manes ah caps republicans.
O el triomf o l'exili.
Les dretes i la violéncia

d'aquests ches luzia. desplegai mmnc
l'atenció del públic, del dre de la pla

digniiat dieta•d'acloptar a tal arreu,
de la qual tants exemples trobetn
en tots els pobles que farsen Pendent da
un problema de llibcrtat. losep

lesondrquic.
La tarja del

republieá

El moviment

plata"

$er :1111S

ser-ches

•T4:.

tua de

-

DIEGO ROBLES

Jugadors i de l'As!!

de Sant Jean de Dén.
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MOTORISME

La VII Volta

Catalunya

a

El Moto Club de Catalunya anuncia el seu
II Gran Prerni de Turisme per als dies 31 d'oc
tubre i 1.i 2 de novembre
•

•

M. C. de C.
e: reglamen de la VII Volta Catalu
teste, que seri també el II•Gran Prerni
ae, turiente organitzat per reste-tentada
entilat.
El reglament presenta aislarles tuno
racione que augrnenten l'interés de la
iarportant mardiestació motorista.
Vitinerat: ie l'excurs:ó adopta.t en
perti que pot &ser esmenat un
ole comprovat el quilornetratge i estat
del recorregut, seri el ugúent:
Na 32 d'octubre:, Sortida del Moto
.

Club, Matar& Figneres, Olot, -Ripoll,
Pu‘steerdi i Sor d'UrgelI.t de novernbre: Seta d'Urgen,
Peste, Arte** de Segre, Tremr;, Aster,
raTaguer, Lte, Ifontblanc, Valts í

•1

,

Per a 1i;ip de ..lata o •penyes izo
taristes :
Una copa tde plata par al Clulao Pe
tra motorieta que olasiticial millar
•

•

.

NEUMATICS

Tareagonst.
Días 2 de neta-embrea Tarrairona.
I:leepítelet. Perrilla Torteu, Clierti,
•

1;eg6eee, Mera, Faleet, Reno, Tarra.my& Vendrell.
C.orteliá. Es
aiggues i Barcelona.
.L'excersa tindri el -carácter de re
iufta
turlstne. Els einvenrrents
llama de fee-ta a tes velecitats que
opertnnamétt es determinaran -titt .cOp
~ente el quiktmetratgor; wat del
aeorrtege.
Ele múdeles participante ea 'tlisidiran
daes caterenrtes:
Pr'.fisera: Motoeidiets fine a ato c. c.
atiatectelee nrts t yî e• c."

i

Service Station
-

.Tosep Manzanares
•'ARA.GO, 279 272
I PASSEIG DE GRACIA, 45
Telefon 11550

•

Segona categoría: Ifetc'clets
:ora
Ti

C.

•sidecats super:era a
stranCieles suPeriors aeao

sge
e.,

supe

c. e..

e. e.. tina 'a
1i, .e adato'

Ele premie

a.tue

C.

e.

f antornbbils

C. C.

d'or per
ot toca cTs cleelficeta entre ton i Q8
rimes; medalla d'araree.t per' ala' clas
medalla
e/Rato entre ala f IcaPunts.
de celare per a tots el 'que -nca'ain
agteit i es e:aislan:in a tate els con
trol.
A tnEs eadiudicaran ele serlien
eran:

it•esría e:Pedal:
Pea al Gran Pateen; de TurInie
Pffille. Copa d'argent, Gran Pre
Ter/rae del Moto Club de Catan
e

•

:del

concursante.•
tres
que cempor,ga:a
concursante
eušp
guanyador d'aquest, trafea .slaindran
uta Capeta de .plata.•
Per a. equipa de marques:
Una cojea de plata per a :a marca
stus

de

motadelefes,,abtocieles- i

.EL GRAN PREMI DEL 'l'OTO
CYCLE CLU13 DE FRANCA
ES CORRE EL DIA
D'ÓCTU
BRE. EX EL CIRCUIT AUTO
DROli DE ,MONTLHERY
El Gran Pretui del Motocycle Club
de Franea es corre e: dia 5 d'octubre
Cirtult-Autódrom de Moralhery.
E: Gran Preini auttla oberta a tes

•

•

«

•

corredqrs.

.

Es,le, &ea concursants que

?empoaguip

requip guanyador d'açuest

trofeu oh

tinZlreit uha eopefa ? píatas

tercer Ç quart:

é:gel..

asad, sisé, teté

1 suite:

Ifedalla

Yova.„ dese. orazt : Jatza: Medalla

d'iirreett.

Agusane premie t'atorgaran

per

egia11111d11
A les

ai

or

Restaurant ea:a-1 uya
g:da

enantala i a!

SOPA DELS
111

III

en

general,

PÉSCADORS

la

n

servei d'ordre

1

In

_y Plat ceeacib de la

1441•11,41411•041111.0•1•4~11~

l circuit eettivalente e

roo

(ad

carera

haurá

d'?sser

colserta

'proveir-se i el carlearaot

En el que

'

as

aszateurs,

l'adjudicació de la copa "Martini Ros
si" c! tl mota erausiasmats,
56n

wolt del temps que efectui l'eSmentat
.corredor.
1••••.~111111¦•¦••••••¦~.......

elogl.

•

MOTORISTA CLUB BARCELONA
II CARRERA 'EX COSTA
A VALLVIDRERA
Cada dia Ti ta las entusiasme per
ala propera caStera en eosta.a Vall
vidrera. En la reunió de "corredors de
dijous passat foren.luscitades diverses

11T111111

w•1111

conegules característíques
l'extra;qualitat de NEIIMA.TIC
í

1 II

11 11 111

Itnpressions sobre la Volta
Catalunya

que deternú

Hl ha

a

PERE ABELLAsMASDEa

cotxes!
protecció
als corredors.
Les ambades
rnassa

i

--

Dei= la setmana paseada que
avui parlarient d'alguns aspectes que
sobre organització ene suggerí la

passa4a Voltasa .CataIunya.
,Les nostres ,impressions eón les
que ene !han ofert els diferente in
cidents que ,la gran prova ha anat
sofritit, i sktie desitjariern veure ,ea
menats, en profit 'del. rnateix .eXit de
la nostra, gran .1 estimada prova.

a

•

SUPERIOR

AL

MILLOR
cal

afegir-hi

avui

En

la nova parent

tar

tat

"SAVVTOOH TREDLOCK"

c05
le

Les patentades característiques

en

exclusiva de

indústria coneix

cO5
per

a

Espilya:

A—CAR
Passeig

de

Grácia:

Rosse ló,

TeiéfOn 73992

núm. 99

BARCELONA

que

•

se

NI

•'
que

concessionart per a lies pnrrtactea
de Barcelona•t. de Girona
•

JOAN
Tamarit,

FLOTATS

96 I 97 TI. 31506
BARCELONA

".."......7.1.010~0~0~1~~44~~~

1

IONa

es

a la ~resaló
de cotxes
i motos seguiclors: els més
necessa
ris i imprescindibles; els
mea justets
possibles. O bé, en defecte d'aques
ta supteasió, u/te
reglamemació se

-

•ICIP., >MIL.

Illstitilt Pedaghgic
(Acadátnia Técnica Professional "Labor")
Adherida a l'Associació Protectora de

l'Ensenyança

!

sap.

corn.

I apro

1

Catalana
Carrer del Carme, número 14, segon
Diector: EN LL. •ROVIRA GUINART
tasenyament primari j preparatori. Magisteri Batxillerat Peritatge Mercantil

I

-

-

1

o

i

Peritatges

Industrial&

Classes de vespre per a ambdós sexes.
Aules separades.
Professors competents. I

Ensenyances gratuites

de Gramática i Lite

ratura catalanes i Hisb5ria de Catalunya,

els dilluns, dimecres i divendres, de vuit

"informadora* deis

que' há iet la distribnctó de cotxes té en "aquella' mantente
'una- feaa delicada, totlimn fa el que
sét.i.s'asseu;allá on Si' dóna: la gana.
I alai, el tate ¦
ent'lat en l'orga
.

podrien

Després, també,fóra•neceseari
tendíssitn

,

Acuden mes
•

o es

O A

—

complicat.

previsto; no
fitant que. el

sobrarien non

talviar

Pera arriba l'hora crítica de do
nar els darrers toca per a la sorti
da de Barcelona, i aleshores tot s'ha

núm. 234
-

nització es tro:/a a terra per la "vi
vor" de/3 mitres.
Cretem que •i hi havia un ele
ment
e
rorganització que fos únie
responsable d'aquest efer deis Ilota
de premisa, tots id guanyatiem,
paila

etc.

.

-

cons

és el senyor Soler. Ehl ha de fer de
jutge-árbitre, ha' de comprovar que
tothom estigui ben coHocat (tasca
ingrata), ha de donar la sortida, ha'
de prendre: el temps d'arribada, en
fi.. eón tants i tanta els detall
a qué ha de prestar i presta atenció,
que la Ilista es tara interminable.
Ens setnbla, dones. que caldria
desgloasar, d'ad endavant, tot al
a& Per-eximplee Valer dele cotees,
Es indubtable que el senyor Soler.
a tnés de bon organitzador, és cr
ganitzat d'en- mateix; aixi, dones.
no -él estrany que clics abans de
carrera procuri tenir arreglat
deis cotxes seguiclots. Els represen
tante de la premsa són repartits
amb tota cura i .ordre. "Vós, al cot
xe 'número tal; vós, a aqueli altea.",

l'article de la més alta qualitat que la

Representant general

hetn de fer

tots:eta elements 'de l'entiorganitza'clora, Unió Esportiva

organització semblant comporta.
Aquést eletnent (ni caldria dir-hO)

INDIA
fan posible la fabricació

priber Hoc

que

de Sane. posen ,el tués gran interés
per tal _que Ii seva missió sigui el
mes perfect poesible. Petb, tal ve
reda, es carrega Maese la tasca d'un
d:aquests elements (el principal), el
qual ha (l'acudir a tot, ha' d'atendre
tothom 1 s'ha •d'esPavilar per tote3
les innoa.brables' feinetes que una

(pany de dents de serra);

• *

!

inolts e:s que efectuen llurs entrena
merits a 'la carretera de Vallstdrera,
am!.) una persereranea digna de tot

•

gaso

refere:x

es

reforear

en

*

«Meció especial de cobres; usats)

lina í jo per It» benzol.
Ultra la carrera tutoteidista Citará
lIoe 'el Gran Prentl -der'Cycletatre de
t.roo c. c, ide coanes de rso ee,
r.loo c. 'c. i 1.300 C. c.

casa

•

Nosaltres no fariene tarnaoc
rnés arribada de la Volta dintrs
l'Estadi. Sobretot aquesta darrera
segada ha estas desastrosa. Lleva;
deis den o dotze primers, a tete el
alees sels llagué de prendre
ternps a fora i establir una sa
meta.
Els corredora que arri".,
al cap de mitja hora no sabien as
en passar entre la multitud.
Es compren que a l'empresa
l'Estadi no Ii interessava sinó
ribada deis primers; pero aix6 s'h
via de saber i no engansar el púbiisa
el qual hi acudí, la majoria, per ptas.
miar tete els corredors en genera:
ta,nt el primer com el clarrer. Pro
cl'aixó. la protesta que hi haz
(lee obliga a obrjr les portes a
d'un corredor.
En fi, rsoltatnent, les arribak-4,
rEstadi perden un cent per ceat
de la grandiósitat que poden asso:
situant-les ,en el seu primitiu
de l'ExPosició: l'Avingtida dn
Reina :N:raria 'Cristina. Aquea
sa compacta,
impressionaut de p
bija, val 'tnél que tota altra cosa.
No hení de d 'xar que la freda
s'apoderi cre.ríosalares, ans al .contrari, hem de cercar sernpre la mane:•
de fer-ho al loe mes popular, ras::
a propósit i que faciliti l'assistIncí,
de anta !a Barcelona esportiva.

3ARCLLONA-MADRID

La

saya ellstIn

•

ele finaIs d'etapa;
especialment a Barcelona es fa
ajornable, La nostra cintat bamia
d'ésser el rr.irall pel que fa al boa
ordre de l'arribada i, per tant, e!
a la rinent Volta i per a tetes les
grans provee ciclistes que es pugai
celebrar. cal solicitar de l'autorita•
l'ajut necessari per tal d'asseatira:
l'exit de !'arribada.

Espanola de Automifles, Sal

led3e

insuper'able

I II III 1U111 111 II

deti notabilíssímes
nen

públre

Becornann

Isern de mirar crevisar-ho.
•

opinions respecte a restabliment deis
nona rkords' i'per qui aeran efectuats.
El corredor Arana, 5a completarnent
restablert, petisa de:sur tulla per des
sota t'actual record; per ultra part,
molas s6n ele que creen no allunyar-se

que el

a

Ta ibé és ineludible de

c. c., 25o c. c., 350 c. c..
c., que Lauren de cubrir 3o

debí».

en

d'importancia manifesta, és

•

13metres.

Catalueya, 4-Barcelona
Plsa
i.

i

pubiie comenaa ja
increpar elm
seguidora i dir-los que fan nosa.

,

Copa d'ar

gra massa; els
corredoi,.

minats moments ele cotxes i motos
impedeixen (naturaiment sense in
tenció premeditada) el pas normal
deis corredors rerassagats. Només ea;
que van al primer escamen van
hé:
que els aitres, pobretsl
Fóra lora, donas, de tenír es
compte aquest aspecte que interessa
primordial:tests el3 corredors, j de
cercar la militar
solució en aqueas
afer. Prora que sial:: que diem és

1

c.

C,r
nia„

massa
motociciets
complicar la carrera.

gel-4os completarricnt.

1

i so°
soltes

ra.

Seioa'.

1

categorice rea

autemaibils

l'eqelp de tres córiedoes dele quals re
clissifittt '(en les niateixes
condens que 'pe?' al. Grau 'Prenit de
'firrisrite). 'Es itdisperisable per a tenis:
°peló a .aattest jen
la marca
Itagi inscrit 'un o. Mes .equ-Ts -de tres

la

que no •pas ar b els mateas
accídents del terreny.
I és que s'ha arribat a un
extrem
que sembla aue la carrera es tac:
pels cotxes i no pels corredors. Seas
omple de pols a desdir, fins a ea.

'

•

a

de

automóbils,

eles

LA MES SOLIDA GARANTIA

•

'

un

l'ordre

pateixen tnés d'espera per no prera
sise mal amb cap cl'aquests obsta

•

-

tres

1

a

massa

camiunetes,

Se'n fa

,

d'angadues

Hi ha

que vénen

A CK Allt

concursant tindrá abonate
punta a la sea sortida del Moto
Club de Catahmya.
b) La tolerincia per error de temps
al pu deis control fiera seri per a
totes lea categories d'un inInut per en
davant i un minut per retarcl, ; ala
controle secreta de dos minuts per en
daant.
c) Passat aqueat lirnit ea penalit
zara amb un punt perdut per cada mi
nut o fraeció de diferencia, tant
per
endavant com per retard en eh s Con
trID:s fleco. En ets contrnls secreta es
penalitzará amb un punt perdut per
cada mima o fracció de' diferencia per
endavant; no será penalitzat en aquests
controle el retard del concursant si
acaten no excedeix de 3o minuta -cae
en
el mal queclarta definitivainent
eliminat de la clusificació.
ti) Implicara •la t'ardua de tres
punta en parar-se dintre del rail; de
dos quilinnetres dele controlo' flores.
e) Igualrrient implicará 'la perdua
de tres punta el que el concursant. en
ei traiecte de dos quiltarnetres abano
dgs crettrote fiX09, saai osterally:eir.cat
a merasr
velocita que Ta aler prsMedi
aue ee li hagi asserivalat.'
'En 'eas d'empat per a l'adiudicael&
de premio especial, e3 tiadran en
cornete lea tnenors diferencies de
temes' al pas pele control secrete.
Als efectes del Campionat del Moto
Ciula de ellfaluns'a. la classíficaell5 de
la Volta puntuara com segueix l
11,feclaI1a d'or. so punte.
Medalla d'argenta 6 punta.
Medalla de coure. s wats. I

•

verissima per
sa

següent:
a) Cada

dre correlatín• als concursants que ol.,tintain mejor puntuació, desfent-se els
empate per la diferencia méa petita to
tal que, assoleixin en el seu pas tots
els contr,ols secrets.
Cap, coneursara tindri opci6 tués
que a un sol ,premi, sigui el de la
classiiic.eció general, eigui,e1 del Gran
Preml de turisme, amb dret, perb, a
optar, nel que 1,sigui mea couvenient

>4~•~110..~4.1

rera.

roo

publicat pe!

Ha esta

.44~•111~~4......~~~

Per etapes:
Al corredor millor classificat en el
conjunt de les dges. etapes de cada dia
ti será atorgat un premi consistent en
una plagueta de plata; aquest premi és
indepnder,t deis aitres que ea puguin
obtentr.
La forma de la claseificacia ?a la

11
....11,1411.11111.~.•

a

deu del vespre.

•Obertura de
101›

.1›

.

curs:

1 .er d*octubi,e

•

pzus•

22 de setcmbre de

)

prr:

o

staN,

1:41EATRE

•

-,

tee.

Lis i de:

aje:tela-I21

11

nlik.
Mal Lt.

11

u aa

cucara

no

que ens desmenteiezin,
oficialment Unien
organitzar res, peró els direm
eliciOsainent vassemblea íciu cr
-!a per ells. anib iina finalitet

c,i,

r:ég:•r,
re‘:!st:4

13:;711:1•
,01

."!

et

11,.

la qual ara de poc en
el funcionament dient
"reparar" perqué es
que l'aneen a.
rádio-oients catálans estieuessM mi
llor scr,lts, quan en realitat el seta
intent era el de carregar-la as va
l'aris de

sulpefigueren

lencians.
Heus ací Ia referencia .d'aquesta
assemblea, celebrada a l'Atenen Mer
revis
cantil de Valencia, segons
"Ondas". 'organ de Unión Ra
la
dio, S. A.
Din que don Enric Costa, que va
prendre la para,u1a, "afirmó .que la
nnica entidal que se halla en
:iones de prestar este servicio es
Unión Radio, pues tiene probada su
emnpetencia técriica,:posee d'os emi
Barcelona (donde 'basta
soras
en
lina de ellas), y en el caso,cle deci
dirse a montar estación en Valen.
la, podrá hacerlo sin más que efec
tuar el traslado de una ele fas dos,

'eircunstancialtue permitiría inangu
un plazo breve, tal
de meses".
en

vez

un

deiseen

tereure.

Pe•6 el einisme de Unión Radio
InTroa a batre un récord •amb el que
ux)stres lectora trobaran a conti
Ittac16. I també és de la revista "On
.klas°. Din:
"Intervinkron o, continuación los
labores Blesa, Pernández, Buenros.
:tro y Otros, cuyos nombres no recora
.:•elartios, apuntando uno de ellos la
../onvenieneía de que laa emisora no
:*adiara anuncios.
El presidente aclaró algunos eme
lennos sobre este último planto, afir
tetandq que el anuncio es actualmente
ttu mal menor, que debemos sopor
tara pues mientras el canon que el
iradioeecticha paga vaya Integro al
Estado (que no da el servicio), y en
:a.entbio no participa de i la emisora,
Oto Lay más solución que tu ya
aguantar anuncios, sino desear que
no falten, para que la carencia de
Ingresos no reste valor artístico y
cultural a los programas. Así lo

Q's
persa:

-antin

c

4

11:1

elle

a

dii

de dir-nos de quin pater b.511.
I.lnióct Radio pot iaver anat a
Volen7'.a 'a fer proaaia, i pot
.haVer trobt senyors cli.ri'osats a fer
rla propaganda diere tetar .com
ilnilan Radio no hi: hte millor.• peró
els Valelicians, que lean eStat sor
pres'as en llur bona fee' taran bé de

flZh

no

beetot,

en

,que: no
amb ai:zó de la

i un ene el s tin
1 so
es dersin engenyar

!Ps

en

vea-eane

•

le...les
1,‹
,

•

*

'

senyoteJeroni Rodríguez
que liaVia de fer complir 1/.s
El

DEMA. DIMARTS, REVETLLA
DE LA MERCE
Gran ball ia l'Envelat Concure de
manteas de Manila arnb importante
premie en metállic
.

DIA 26

Combat internacional
ROS
contra

LEROY
ex-campló de BlIgice.

DiUVENGE VINENT, DIA 28
CONCURS DE SARDANES

CASINO DEL _MASNOU
a

EXTRAORDINARI BALE
la Sala. de Pestes.

a

Orchestra Granados

(20 professors, 20)

*

e EMPORIUM ORCHESTRA

Ni la revista "Ondas" ni "Radio

Jardineria 1 ornamentarld Gano,
"I
t
Buffet 1 Restaurant Hotel

Barcelona"

varen

publicar.

que

sala:-

POWER
RADIO-LOT

ignifcn SONORITAT,

MODU

POTENCIA, SELECTI
VITAT, ABAST, ELEGANCIA,
MODERNITAT 1 ECONOMIA
A parell POWER -•RADIO- I.OT
de 5

directa al corrent

lámpares,

PTES. 665
producció.

POWER oferim, sois per pucs dies, una
fi de donar entrada als nous mrd eIs
ea;st?tnein
medíais
en
LiounpAcio VERITAT dels nitres
30 PESSETES
Afe.aST
RECEPTOR DEES LAMPARES, GR
30
ENDIall.a
RECEPTOR DUES LAmnr,::s, mAGNIFic
150
CORRENT
•DIRECTE
AL
RECEPTOR TRES LAMPARES,
2E4
SUPERRETERODI DL \III' LAMPARES
30
AMPLIFICADOR TRES VALVULLS
40
AMPLIFICADOR AMB ALTAVEU
35
ALTAVEU Morir POTENT
A

evo
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Companyia VILA-DAV1

Apresta

nit 1 tc•tcs les nits:

!Quina llástima de

perb amb perfecta imparciall

Dijous

Inauguractó

tarda:
Teatre per

del

a

•••

s.•

tt'

utal

BARDELON

11p _TELEFON

A.

cerquem (runa manera pueril
defectes' que els humillen, perb

obstante no deixaeem
sense• comentad els altres. es
conaris. Nosaltres som deis quo
creiem que tot el que ee fa. a
tat.

xicot!
Infants;

LA FLOR DEL LLIRI
BLAU

NEME%

No

que.
elle.

Ba.reelona interesa als, pqrce
Donins, i creie,m encara mulo la
nostra, eapacitat assimilativa
ens fa aptes pera no regatejar
la importáncia que ens rnerelxen els espect.acles estranys.al
nostre taranná.
Goneretat aixb. ens cel no
rnés emplaear els possibles lee
tors d'aquesta speció per .0 di
Iluns vinert. ja que la manera
com es confecciona LA RAMBLA

vor,

REVISTA

u*
Avui

PARAMOUNT

m

nEl. RIUSICO IRRESISTIBLE"
Dibuixos animan sonora

(«GALAS

I

creada

DE

LA

o

a

tot

TEMPORADA

ig
Iri
s

~10111111111~1111111111•01111111~I

PARIS

a

les 10. Grandiós
programa .de represes

si

ROSA DE ISLANDIA

o

CINEMA
Avui, nít,

URSAAL:

PARAMOUNT•

Veneno Pararomint.
Presentada en espanyol
da

a

Aparells

sonors

TOBI§

Junta

el telón

Os
III.

general d'accioniates d'Unión Ra
dio, S. A.,perqué segurament con.venia que la reunió

se

celebrés

a

Grandiosa

::

en una

a

¦

•

leTosaltrea•liem pogur, per& infor
de la memória que fou Ile
gida en la Junta general d'Unión
Radio. S. A., celebrada bastant re
servadament, i sabem que en ella
tot són lamentacions de qué les erebe, van tan rnalament i que el pasés un paesiu que fa plorar, pera
no s'assenyala cap orienteció per a
sortir de la situació. Hom no indica
cap camí per a salvar la Scseletat
de la desastrosa situació que tra
vesse ni per a donar -15 ráclio-oiants
cansats de tants programe, dolents
la sensació que ara seis servirá

1 original

im

Seleccions CINAES

-

111

a

EXIT

VERDAGUER

•
PE

Barcelona

deportiva
Pro-Eaport "OINAES"
amb la intervenció de tots
els ases' do l'esport 1 de
tots sets Clubs Esportius de
Barcelona

1

1

1

IUN ESDEVENIMENT
ESPORTIUI
ZIMMIMIMIRMINW

Aillmopmprar

i

esta :rail il Al TIN

Serveix els mdlors

Banquete

Bodes. Selectes coberts des de
6 pessctes. Servei a DOICCI
LI. CHAMBRES MEUBLES.

El més fidel reflex de
la trágica realitat de la

Cuatro

AVUI

mentre tot
cobranl els grana

no

AVUI, ESTRENA DE

a

CAPITOL

apurada

Hollywood

Reportatga Cinematograflo

aquest brillant

en

a

Sera curiós de veure com Unión
Radio, S. A.. se surt duna situeció

•

t ido Cinema

.•

espectacle

GRANDIOS

il

mar-nos

sola revista

350 belleses de Hollywood

IM

bont Pi continua

:
:
im

.

la WARNER BROS i de la FIRST NATIONAL

ara.

tan

of Shows)

revista sonora. en' colors, totahnent

111

a

mal el poden ter der
trampolí i posar-vbs al rulvols
bé si us enfonsaran en l'oblit
mas' espantos.
L'artistn, nmb.les seves•pre
ocUPaciOns i els sens "sritabis
mes" lta de ténir una cura fan
tú:ática en tot el que fa, puix que
mai sap ti el petit 'affaire" que
tó entre mans será la pérdup,tetal de les seves ambicionl.en
bé si li donará non prestIgi. L1'
ben triste cosa la popularitats
roblenir-la és difícil, perb més
dificil és saberla conservar arrib
tot el prestigi 1 les mínirrre:5
sabreu

P. VENTURA I -VIRGILT

¦ SEIXANTA de les més famoses "estrelles" de Ill
IN111

de "el hombre de la,
11mi:te:fía" encara meee.s por els han

•

important.
Els prains

.

amenaces

•

era.

La identifkació estave plena
de detalls ratertals, perb Hugh
diu que no reebrda haver tingut
mal cap germana ni haver fugit
de cesa leva Iti den anys.
Aprestes petiteses són ben
curioses, puix que demostren.
un desig de possessló de
Són les pet•itescoses a les quals'
els artistee Jt estan aeostUe
mats i per ie's' quals es fan ne
cessaris els riembrosos advo
cats cene pululen per ilkolly-wood.Aquesta mateixa popularitat és
la que fa i desfá els matrimo
nis 'deis artistes, la que separa
'Dolors. del Río del seu intat
Xable elpbs Jaume del EVO, -I
que va motivar la seva mort.
La poptiláritat desmesurada
(l'un artista pot ésser tan favo
rable com perniciosa per al seu
árt. Un euccés conientat, tant
pot donar-11 un contracte com
tancar-11 la porta deis estudis.
Una prova d'ala?) n:és: els divor-'
eis i conats de suicidi d'Evelyn
Brent, que Ii obriren el comí de'
la glaria; l'eseándol de Fatty i
h rnort de Desmond Taylor,
que allunYaren aqueli artista
i a Mabel Normand i a Mary
Miles Minter del cinema, el nu
vialge de Clarete Bow amb
Harry .1liehman, obri,a aquest
el earni per entrar ben contrae
tat eh un estudi cinematográ
fic, i l'ull de vellut de Vivian
Duncan que li ha costat a ella
Perdre el set.] promas Nils As
ther. i a Rect-Lease un contracte

i cantada

•

de fer

can
o

•11.
parlada

la

quieta.
Qei :cap el era perqué a Unido
Radio, S.. A., saben que entre CIS
accionietes, de Barcelona n'hi.ha al
guna del morro fort, que si en temps
de Ia. Dictadera ja no tenien eor de
les

•(Show

no es coneixen
l'una de retira, 1 naturalment,
han fet la denuncia separada
ment.
(luan el jutge s'entretente a
escatir la veritat del cas d'a,
quest nou judici de Saturno,
s'ha presentat una altra dona
amh una altra denúncia, aques
ta menys perillosa que les an
teriors per la tranquillitat mo
ral de l'artista. La darrera de
nunciant ha declarat que Ilugh
germá .seu, un germá que
era
tela den amelgue havia.fugit de
seus pareas 1 no eabien

KLANGFILM
'

11

áquestes dones

conseqübncies.

DE CINEMA SONOR

creaci6' do Nanoy Caroioll
40.1~44~~994•9111~.

guem, la convocataría de :la

Hugh Tre

isszemmaissizawarunmun

tes den:

SONORA

a

dernos.tra els pe

•

inca.

1

qu'e

cas

rills que la popularitat presen
ta alseártistee de cinema.
Hugh Trevor ha viseut tran
quil duránt una sarie'd'anys,
perb pel que es pot capir, dii
rant aquests nnys lii hnvin algú
que pensava en ell. Com que
tot t fi, .fins i tal la franquil
litat:dlun artiste, heus ad que
durent els.darrers tres mesos,
due.s.dones diferents l'han .acti
sal' 11',5ser el mara que de Ilarg

penad d'ésser a lempe
inauguradó .deis
teatre,e Es.panyol, Talla i Ro

a

a

altre 1aŠ euriosísstra de
el,queli ha ocor

regut.dareerament

yessenyer la

Menea L'Ir,

atancen

ens

popularitat

ens

no

ensems

tetups havien perdut de vista
El més curte), del cas és que

guerra.
Es la pellicula que posa
al descobert tots els hor

ESTRENA

rors

de la passada lluita,

1.;01.11z.

~145 única

...

aquest títol ens propee
eetmanelment una breu

tre.
No cal. dir la simpatia amb
pié mirarem les coses que
afecten el teatre. catalá, el des
envolupu,Ment del qual ilegui
rem amb el mee• gran- iuteree,

'J
:NOEL 51S430

1144.44444dt44444.

tant per ab d'Unian
Radio, S. A., cona Per als d'Unión
Radió -Barcelona, la qaesta5 és.
brar. I .que la qüestió és, cobrar
ven' amb l'actitud ¦lue han adopiat
després de tet el que seis ha dit.

1 és

dirigit per

que

Saben quina actitud: han. adoptat?
La de fer el desentés i continuar pas
sant per la caixa cada final de mes.
.Uns altres ja s'haurien retirat, i mds,
(luan res. del que se'ls ha dit ho han
posea negar,- perqué de tot hi ha
proves i testimonie. Per6' en! fan ,el
ele:e i: eau celtetant e'.s grane roes.

i fa, ensems,

d'aquest excepcional film,'

5**

.

nificant per la seva modéstra,
era el gran Buster Keaton, el
popularlssirn artista -havia de
fugir a eerrecuita per fal d'evi
tae lee magoladures i contu
sTions (me l'admiradó popular
involuntariarnent 11 ocasiona
rla.
,Ni Norma Talmadge, ni Lluís
Alonso tallen, rnalgrat Hure
romántics papers interpretats,
tina, personalitat -tan acusada
CoM el Vdluntáriament insig
nificant I3uster.
,L'artista Popular és vigilat 1
eatudiat erren on va. Tothom
espera fer un descobrirnent en
el eeu temperament 1 tuthom
espere trobareli un 'detecte in
sespitel, Perqub és cosa sabu
dá .que malgrat i que estimene
i edorern els artistes-idols, els

,

ccoparnica

ES el punt final de la rádio

•

reseeneló de .les eptrenes i•ae
tuacions Seatrals que O'hagln
sueceIt entre un dilluns i 'l'al

TEATRECATALA
ROMEA

era

del general Despujol.
Perú, el senyor jéroni Rodríguez
és un vellet que está esperant la ju
bilació. El jubilen aquest primer d'oc
tubre. 1 l'homo s'haedite ?A mi qui
cm fa amoinanarahl? Que diguin el
eiie Tulguin. I tets ele "radid-Ciétís
que-escolten Unión Radio Barcelona
han d'aguantar la xerrarneca de Te
tesky insultant els que fan la crítica
de l'obra d'Unian Radio des dele,
diariseesmentant aquesrs diarie, ata
carte l'Associació. Torellcy té patent
per a contravenir les ordres governa
tives. Gaudeix dam tracte de favor
que ti ha concedit aquest senyor Je
roni Rodríguez queepels dies que fi
queden de fer de Cap de Telégrafs,
no
s'hi vol amainar.
Per nosahres, que no eetigui. Si el
fer coraplir les ordres governatives,
si el fer passar per un taateix adre
eador nos i altres, havia de produir
el Inés petit disgust al senyor Jeroni
Rodríguez, ja pot continuar com fina
ara. Li clesitgera una bona vellesa
sense mala de cap, amb tranquilli
tat. Perd cbm que Unión Radio Bar
celona que és la que es beneficia
d'aquesta parcialitat, és incapaç de
propasar que se li faci un homenat
ge, per aixó el proposem nosaltres.
Se'l té ben guanyat.

Maricel-Park

setembre,

el
ordres

••

Quan un sser es donava
CoMpte que aquella personali
fat, somrient i• gairebé insig

TEATRALS

sem fer

*

:Aquesta era l'arnenaça governatica
-lene hávia rebüt Radio Associació.

OITERSOS

Derná, di:alarte, 23 de
les ortze

PINAR

Sota

lona. Es un seny-or que té ordres
rebudes del governador de no per
metre que des de les enissores hale
celonines els iocutors diguin mal de
ningfe ataquin aitres emissores, o en
titats o periódica, en uná
que molestin els rádio-olents amb
xafarderies. Les ernissores són per a
donar kronferénciea, audicions musi
cals, dades meteorológiques, de
prernsa, Corneecials, etc., I ádbuc per
a donar anuncis mentres la
legislas
eiú !lo penneti; aquest era el sentit
ele•les -ordres erevernatives trameSis
a Unión Radio Barcelona i a l'Asso
ciadó. La coutravenció d'aqueates
«data seria castigada amb multes.

sojornar.

Pera, encara hi ha qui fa literatura
catalana amb aquesta gent que no
toca rea que he be trenqui, a que
amb tal de poder varar, fine toca
les teclea politiques.

•

Proposem un homenatge al senyor
Jeroni Rodeiguez. aEls nostres lec
tora no ti contiXan? Els el presen
tarem. El senyor Jeroni Rodriguez
és el Cap de Tellgraís de Barce

en

CO

•

per

•

aquesta llihertat de
In podan pes anar.

contra

'

Sánchez

expietació 361.623,30; per
despejes generala 99.39280. o sigui,
en total„16r.m6no.
ren

Radio rió amortitza.tes:
Aquests senyors de Unión Radio
són els que pretenien nue se'ls con
cedía el monopoli de la radio, i valen
donar Iliçons d'economía a TAssgo
ciació deis rádio-oients catalana.
De jet no 'pot ésSer tnés ,ciar. Per
diners que de Barcelona vagin a
Madrid, no en tindran mai pron.
Suposetn que ara -no deuran dir
1105 alió de les "calumnias a gran.T!
que tant tenen a la boca quan

fmretpia d'Espanye,

1

pensanant

Doma, estrena del sainet liric
FUERA DE CONCURSO
1•44.414.4•~444•

director comercial de Unión Radio
Barcelona, qué n'opina del balanç de
Unión Radio S. A., perqué a Barce
lona, clurant l'erra? 1928 es recaptaren
511.692'35 pessetes i se'll despengue

recapta més en despee S'ha. de te
ni• e1 cotr.pte encara, que pel que
dels balanços, Unión
es desprén

DIVENDRES MINEN?,
BOXA

guin.'

tt l'+•51
els
cle
vnluoses
mente: de la companyia.
Aquesta rut. i toles les
nit-s.
gran
ii de la sar
suela en das :celes

Cordovas,
abans director técnic, se.nse reeixir
ne, de les ernissores de Unión Radio
a Barcelona, cal preguntar-ii, coni a

clespeses ge:nerals.
Ami) aquestes dades es' ven clara
més

senyor

Al

i

com

que

'

A Madrid, l'any 1928, Unión Radio
S. A. va recaptar-hi 674.069'9° pes
setes, i ena a despendre 677.937'66.
D'eu dsser per aixó que Barcelona
ha de cobrir les quantieses despeses
de Madrid.
A Madrid, l'any. 1919, Unión Ra
dio S. A., va recaptar 731.712'88 pes
setes, i en va despendre 780.898'24 en

ment que Unión Radio

repre

mas tele
"a•i,nere
uri.
cl'EM. PA!I
P. .31,17,(,7111..l
te!s

les calumnies.

parar la resta?

explotació

n'han de dir

posem

:Jeans

lee

EL

alguna, perqué su-.
copiant nombres del seu
mateix balang cleu estar a: rnarge de
ens

plotació
pet-a despeses
generals ero.443•23, o sigei, en total,
511.11°,78 pessetes.
?Pocirlem saber qué és el que s'es
merça en els programes dolents que
Unión Radio parcelona dóna, i on
a

!inpelars.

,,,eenJe`-a-e

•

Segons els darrers balaneos de
-Unión Radio S. A., l'anY 1929 es
recaptaren a Barcelona 566.906 pes
setes, i se'n despengueren, per ex

tenles

!,-„s

•

parásits

Ir. 4211"
OZ,1 ánk
49.11.1;:lo xt.,0

•

I

i

tf."--4.313+11+~1~~44"

PASSEIO DE SANT

TEATRE NOU

"

rádio-oieet deja dés

un

dain e, aa: Toreaky te s•ha denat
COIrpte que paga e1 pats trereats
de
del cleapresugi del, dirigents
U :ón Radio, amb en Tic es despres
tiia
matea. etc.. etc.
ájele que 110 se alta
1Sé mo:r
r•:Aou viu per ea:tiat
prendre-ho que e fan fer teas ele
napeas-de taúca. Ara, que l'horne den
considerar que per 8 duros diaris es
poden .ier tots• els papers que cal

Ce SAT.-S DT: CADMAX
Dire.-.i : P. S:1-..;1::!

tcure

descotar

L'altre dia

'

•

•

#444.4s94~4.44414414444144

Diva

Es ben cert que la poptela
ritat és de veeades una condició, més que .favorable, contra
produent per a la persona que
l'arriba aassolir.
Ele artistes .de cinema patelxen molts d'ells del mal de
la popularitat; mal necessari,
si es té en compte el prestigi
que econbrnicament els reporta
i inchesitjable quan l'artista es
posa en contad-e amb els que
Ii han bastit .aquella auréola
vista des de
ene ejnble
tan
iluny. Ben Prop nestre n'hem
tingut un ces. Buster Keaton.
L'honie del eapell extraplá 1 de
l'e,xpressió inamovible ha hagut
de pássar rápidament 1 gairebé
a terca per
sense tocar de peus
totés les poblacions 1 paisos
per, on havia:fet el propbsit dt1

Dc'epujel.

popularitat

la

costa

El que

si

Unián Ra

dor i del

.-~4.444+9144~-9.0444

Sant SebaStiá 1 Ilarectome que
ernissores d
nz iiu i
ja &tetan tipa.
Valencians, 'alerta!

cenSeqii?ncia.

neeesSitat

Madrid,

Demanewne-

tener).

1.

Primer d'octubre

13'.1bao- i

1iudi..

a

Sl'arnan'ca.• qun. teuien enrssora
rácies-, a Unión Radio ara ja

dentani:r inforinc,
d'Obrar

turs

CARLESSOLDEVILA

1 1.1-11,r
Cat3la1 j

se.mpre,

maneti inio7

:

`griin,

elsdirin:,•-1:adEo

aquests senyúl 5.
Nósaltres,
,1:Duar (....:nni)te del
fet, ens limitern a. :e:: ---Aiert,„ va
lenCiáns ! Si ',:reiéu
tina
emisseira no poden p:,,:s•2:•, trinti, .4
Voba per ter.ir-la, lcr
uo
us.
ein'ooliquen.
De-:

leSRadlo
Parcel?na, i deserós.j aran el

a

eu,

den
d'aci

eubsariete,

ere,

de

(leo Barcelona, seliyor Amadpr, ser
vei
cosa. perqua equest
senyor Una cosa o alta deu hever
d'aaspece:onae, i i inspecciona hé
cebra -que el locuto.: Teresky está
marejeet •els rádio-olents ambl.
pertinéncies paisant per daenunt del
s nyor Rodrípuez,
del f•enyor' Arná.-

"C.":

f;

nu

f;

va

I continua: wEn vista dc los sig
-es de aprobación con que el andi-'
terlo acogió sus palabra, fermuló,
liara someterlas a los reunidos, las
siguientes conciusionee:
"Primera.—Solicitar de Unión Ra
iiio que instale en Valencia una po
tsntc emisora, a ser posible la Radio
atalana.
Segunda.—Designar un Comité
ejecutivo que se encargue de llevar
a cabo las conclusiones.
Tercera.—Telegrafiar al presiden
te del Consejo de Ministros y a la
Junta técnica de Radiodifusión dan
‹le cuenta de las conclusipnes apro
liadas e pidiendo que autorice la ins
talación.
Don Enrique Segura apoyó bri
llantemente el plan propuesto por
r: Senor Costa, ampliando los razo.
imientos con que habla sido flan
tletnentadcf. especialmente la conve
lencia de hatee la Petición a Unión
etedio, que actnalmente tiene la me
r
organización espanola y lanza
:ce. mejores programas, por lo cual
los aalenieta§ de Valencia podrían
cscechar las óperas del Liceo y del
Peal y los programas más selectos
e interesantes
de Madrid, Barcelona
su vez
y Sevilla, mientras que a
vería clit1/41gados sus programas por
retransmiSión de estas estacio
nes."
Tot aix& está naolt bé. Els valen
cíans eenen dret a reunir-se i a de
manar tina ernissora, de la mateixa
manea que Unión Radio té el dret
de prcicurar endossar-los Unión Ra
dio C,atalena, "i a procurar treure'ls
'després els dinere que yugula si cela

ir..-1$.1-1

i'eissgra: o,ue .1.7ni.f1i Radio
que ja &
l comble
i- la
ezeividetn
qu? eSroLtin
,.Jar.t.5.(.1:es se

que

la de con.ténee: e:s
(As és ala;iolutairent idi
ablc uva ernissora, i que aqucsta
reilssera ha d'éster,la Ratilo Cata
eeie, aquesta emissora del carrer de

t

reallea

no

;s'el:

par

F

-

tranquillItat),

a

l'ili.srszter

Teatre Catalá Nevetats

:1

timen+.

pesbible

et

ear

(3.»:p.';'.

e

•

N.1

vaieeen. en
ássemblea de.
ti. una

,

tl,‘„§t!je

444,441.444.4.4444•44.4.444-

aete

:•aotee í si '.-vol re.:1,

1

,

ee•en

,

att

:-•

-r
çu stiern si• es ni
que cl.1-1erelne:ot
enin aSsale:ntars•
t e:,..reeli
Rvjio, .S. A

.

e

Cata:aea,

a

CINEMA

Lees piatrea caber, ja :lee el Cap
de Teleeref: senyor jenl.:11 Redri
pucz no es
e11-t5o!safer cern
les (liieLlons tetivernetives que
(p.-rque com que
lean estee d.t
s

TI

or-

a

o

9

la rarrl-ln Oe Catatunva

•••••••••••7•11.-

Trota

cci entai 1918

Superproclucció
G.
basat

en

W. PABST

sonora

una

crida

a

consciéncia universal.
Die cleutsche KoloniP hat

Gelengenhit,

zum

ersten

TOBIS

1
Mal diesen Films in Bar
la famosa obra de ExclusivesFEBRER 1 BLAY
celona zu sehen und den

ERNST -JOHANNSEN
Barcelona

•

del mateix títól
111~1115110~'Slar~4911,41e

selhen
che

zu

in deut scher Spra
heereu.
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22 de setembre
de 1930

la rambla de Cataitmya

ATLETISIVIE

Manían

LA PRIMERA JORNADA DELS CAMPIO
NATS PENINSULARS

en

Canyardo,

triomfalment

venç

la VII Volta al País Basc

Classificaci6 general per als corre
dors segones, tercerel í neófits i cor
redors de la provincia :
Primer, 123 pessetes; segon, roo;
tercer, 73; quart, 5o; chaqué, 30, í
sisa, 20.
Classificació especial per als cor

Molt d'entusiasma, peró
..ki

.arrip de les "Hilatura:u"
Andiço;:, petit, perb mira
i ben euidat va celebrar
bir. matf i tarda, !a primdca
e
..jornada deis tiampiorof a Pro
„a-111.041a d'Atletismo de primera
i s'egona categoria (seniors i

•.,.(Saii!
,sítfie

-

reaPectivament).
junior
~esta Campionats, cona els
de l'any paasat, i com tots eta
qtre se celebrin després deis de
Calalunytt i Espanya, varen teimportáncia ben re
mr
una
'

.

...

„<lafida.,

,

„..1,11-c,oncurrencia d'atletas, so
bretot en la ttegona categorin,
leal retolt nombrosa. Pero hi va
M'anear la. cooperació.dels

nos

3rék eritriees Clubs, que si bé hi
gren

.:

.representals,
l'assistiancia

e-atalb

no

fiara

de

tots

pas
els

aIrillora elements disponibles.
L'erganització, a cárree del
•e
ieCurnilé provin.cial de Barcelo
u& no ens

s

va

sattsfer. Amb al

eleepcions es va donar.
davant hl públic entes una sen
armes

de manca de capacitat
técnica.
1eš-. provea varen oomenear
am b Molt. de retard sobre l'he
eyri préviament fixat, i dins el
eerreny de concursos el des-

sacie
--

.

:

!naire reme: complet.
J'ert plegat ens va donar la
risetteacite que -assistiem a uns
.

nanapiOnata

,organitsals

Idaquells. Comites
"Tetlett anys entera.

per
federatius de

". Ara que s'acOsta l'Assemblea
lb la Federad& cal que els de
eagats de Clubs es fixin unta in-,
efrés amb les persones que van
1111 candidatura. Cal enrobustir
routoritat de la Federad&
portant-ht homes de eapacitat
sentin
i d'entuslasnte, 1 que
l'ideal de l'aaport que repre

'aent.kn.

naportantissim

que
el funciona
anent de la secretaria del Coprovincial, sobretot, en la
jo.lredacció de la correspondencia
-,pue els Club ban. d'exigir qua
•..goi escrita arnb la riostra
1 éš molt

ligad teorganitzat

e.:Irrité
.

.

,

Ipataa.
Jecnicament, poca

cosa

:

,...eva suggerir
"ornada.

ens

aquesta primera

Entre

els

alletes

de

'primera categOria la manca de
npreparacite fou evident, i alise

trevoneizant-ho. varen partici
ipar en comptades provea per tal
evitar un perJudici orghnic.
'erttru
'Lee marque assolides parlen
ciar de l'estat d'aquello
,

ségona categoría, moli
molt d'entusiasme. Hi
a
ltra• en .nclireeta categoría xicots
lque-prometen, que tenen quali
:Cal, 'pare, dirigir-los amb
Seny, encarrilar-los i especia
tri

la

.,

aent

Altreas.

-II

en
El

i

.

eanvi, en,

van

do

ensació que corrien
desconeixion
que
luells -detalla -prelirninars de
s'ha
tothom
a I le! i sm e que
-Iiiteressar a conéixer abans
dedicar-se a aquestes prác
tenen
polis esportives que
.1olt ,de ealudables quan s'exe
!Itere_ atril) éOnelxement; paró
l'organismo si
ore
la

•. er/trt a

ar.

"

Perjudiquen

i).lig,teen

•a

.,reniesturs.

aquest

a

esforeos

continuacid donen) ah, ea_
lirtts de les provea final!
•.'lecissts Carnaionats, celebra
A

RESULTATS DE LES F1NALS
400 metete tenerles (senior*)
1.--Roca, Barcelona, 1 minut
2 seguns

2.-Consegal,

Badalona,

1

Espauyol,

1

rtinut, 8 a. 1-5.

3.-González,
minut 8

s.

4-5.

Aquesta prova

es

cdrrer

va

contra el cronómetre.
El primer i el darrer classjfi
cats varen córrer junts. Clon
segal ho féu sol.
400 metros taquee (»More)
Es varen cerrar tres seriea,
nierb dos concursante en cada
una d'elles, que donaren els
Següenta resultats:
Primera serie: 1.-Mizalles,
1 in. 12 s. 1-5.
2.-Marinoso, 1 m. 15 s. 4-5.
Segona serie: 1.- Fontani
lies, 1 rn. 11 s. 3-5.
2.-Brunet, 1 m. 12 s.
Tercera série: 1.-Fontseré,
m. 4 s. 1-5.
2.-Blai, 1 m. 10 s. 3-b.
La ciassificació es va fer ate
nent-s1 ala millors temps de
les tres series, o sigui d'aguas
t a manera:

1.-Fontseré,

Ateneu

Encí

olopédic Popular.
2.-Blai, U. E. Colomina.
3.-Fontanilles,
el matchx
Club.

Llançament del rnartell
En aquesta prova només Id
va prendre part un senior, Mar
tínez, del F. C. Barcelona, que
va 'tutear el martell a 31 me:
tres i 03 centimetres.
Els altres atletas, juniors, es
van
classificar de la següent
manera:

1.-Harmann, S. de P.. 25'83
matraz.

2.-Cuguerd, R. C. U., 25'62
metres.
3.-Garcfa.
Llançament del pea
Csitegoria seniors: 1.-Seriol,
Badalona, 10'97 metres.
2.-Farinyea. Laietánia. 1074
metres.
3.-F. a'ugues.
Badalona.
1065 metres.
Categoria junioes: 1.-Cu
gueró, Rugby C. Universitari,
10'27 matraz.
2.-Hermann, S. de P., 10'15
matraz.
3.-Veciana, Aire Lliure, 9'22
matraz.
10.000 metros
Primera categoría: f.-López,
Barcelona, 35 minuts 36 se
gons.
2.-Ferrer, Europa.

Segona cadegoria:

1.-Cava

liar. Barcelona.

2.-Estallés, Colomina„
3.-Souteyran. Espanyor.
100 metres seniors

1.-Culí,

elitzar-los.

pobres

marques

Badalona,

12

se

gong.

2.-Lnquettl, indeperident.
3.-Apariei? Europa:
4.-Consegal, BadalOna.800 metros
Seniors: 1.-Vives, Espaftyol.
2 minuta 6 segons 4-5.
2.-Montfort, Badalona, 2
minuts 8 s. 2-5.
fteus, fora de
concurs.

4.-3onzitlez. Eepanyol.
Juniors: 1.-Fontsere, Ate
neta Encielopédie Popular, 2 mi
nuts. 10 •s. 4-5.
2.--Fraga, Terrassa, 2 Mi
ntets 11 s. 2-5.

Manan Canyardo és ovacionat amb deliri per la seva
A. rvIagne, en saber el resultat, plorá com un infant
Comentani breu
Aguaita arena basca ens ha vingutk
a confirmar en la inipressió que creien?
que a tothom causa la gran tasca de
Canyardo i Montero en la finida Vol
ta a Catalunya.
Sobretot el nostre magniiic Canyar
do ha estas insuperable en la durara
etapa. en la <alai ha batut llargament
tos; eis asos estrangers, i s'ha adjudi
cat el primer hice de la general i arnb
alta la victbria absoluta en la VII 'Vol
ta al País Base.
Ara. dones, no es podrá posar ja en
dubte la veritable válua del nóstre re
presentant, després de batre els thurs
de

Frotee,

germana

Mayme

i el

Sisé.

estúpidt

una

-

terce

Linea Montero.

L'irundas Ricard Montero entra

en

el llat: 18.

Classificació general

.

-

la sera setena represa. La
inscripció de corredors no ha estat
aquc:t any- tan brillant con': ho ha
via estat en anterior!, tant en !'as
pacte nacional com en l'estranger,
degut a l'ajornament que circums
tancies fortuitas i a contr avoluntat

Basc

-

-

-

-

-

Aquesta cláusula del reglament

que

Nova.

beneficia de tres minuts el corredor
que arribi destacat deis seut adversa
mis, la consideren: del tot anti-espor
tiva, parqué es presta a mil combina
cions. Sobretot, tenint en compte que
en la vtlIta basca hi prenen part els
equips dé marques i que aquestes de

2 nl. 13.S.
Cal remarcar, d'aquesta pro
va, la briliant carrera del ven

signen ja

vencedor

un

Per

Á.

&bao,

22.

pants

M.

era

dala muriera partid
la Volta al País Basc, paró

de-sarrimat

espedtadors

es

entu

EI

siastas que en gran nombre han acu•
dit al verbdrom de lbaiondo des de
molt abans de l'hora assenyalada per
a l'arribada deis corredora.,
L'interes qué la prova havia desliar
tat i la competencia suscitada entre
els favoríts ha culminat en la jornada

•

2.-Ibero, Lalálánia.
3.-Ferran, Aire Lliure.

d'avui, realitzant

extraordinari esforc per aconse
fui!' batre el tau rival francas Ante
nin Magna.
Han, pres aquest raati
sortida. a
Sant Sebastia 28 corredors, que .fós
ren els que ahir es classificaren. Tam
bé ha pres la sortida un altre corre
dor, paró aquest fora de concurs.
L'etapa (Fallir de la Ronda es des
cabdellá sense importáncia fins Amo
rabieta, situat go quiRnnetres mas eri
na de Sant Sebastia. Fins a aquest
lloc els corredora foral' en escamot
sense fer cap esforç. Mil estava ins
tallat el control d'aprovisionament
poc després es troba la costa d'Autza
gana, en la qual els corredors més
destacats aprofitaren la dificultat per
un

Salte d'algárla
Seniors: 1.-Laffite, Barce
lona, 1 malta 75 centfmetres.
1

metres 72 centImetres.
3.-Consegal, Badalona, 171
matraz.
Juniors: 1.-Allafulla, A. E.
P., 1'57 medres.
2.__Areciana, Aire Miura. 1'55
metres.
3.-Fontseré, A. E. P., 152
metres.
90 metros tanques
Seniors: 1.-Conseghl, Bada
lona, 15 segons.
Juniors: 1.---Coromines, in
dependent, 18 segons.
2.-Ulidemolints, A. E. P.,
18 a. 2-5.
Salte de Ilarghrla
Seniors: 1.--Roca, Barcelo
na. 5'72 metres.
2.-Consegal. Badalona, 5-56
metres.
Juniors: 1.-Altafulla. A. E.
P.. 5'64 matraz.
2.-Fraga, Terrassa, 5'53

del grup, el

qual

nyols Ezquerra
s'hatien Ilancat
ra

i

litzar,
Eta qu,atre

lomenlaren

Joan Golzarre,

matxa

3.-Estalella, Badalona, 3001
mel res,
MURPHY

per Canyarció. aconsegui en
trar en primtr lloc í passar al .cap
de la classificació general. Canyar
dó era classificat en tercer lloc, dar
rera Aerts, perá
amb el mateix

temps
Aix6

"leader
A

es

carrera

.n..tinuació
d'aquesta

steln

en

.

,

donem la classifi

intermant :etapa,

h.. 46

3.__At

4

zn,

35

Magne, 7-49-3a.
Ilarg.

5.-Héctor Martín, 7-36-15:
6.-.Lluciá. Montero, 7-30-15.
7

5'

9.-Moineau, 7-53-0.
ta.--Ricarcl Montero,

8-8-3e

I la c13saificaci6 general,
Unes d'aquesta
-Antoní Magne,

111-:•
1

forma:

h. 8

20

1.-Moine1u. 20-18-2.

un

aquea

m. 21

--Mari411 Canyardó, 20-54-17•

.

;4,-as,

puix

en

priitíltinia etapa, ilonava els pri

ta

2

4•111,••• •11•C41111,0•11•001111•11•14,141111,t11.,¦~1~0~0~1~0~~~~,~1411~~

esforç, ejue

mantingué

co

cació

la
fort interés
que les facultats del
biscai i la -eva forma ac ual el feien
preveure com el futui volteador. Pa
ró.. vagué la tercera etapa (Parn

doná

'les/

ikar ;
.-

414

,

1,

-

Magra-. ao-i8-3a.

1asca
i

7.-R'CRI'd

25, 20-19

M

.

Mol-11er°,

-

:

3,

20-31-57.

,~1.1~•~,~~,.......

e~w~wssom.

•-¦
7.

"k

/

fr

.4-

a

Y

voluntarioses

ciclistas
pujar la costa: amb gran

en

els

violentls.

no es

Pléncia,

'51"‘

1

1
1
1

per

meta.

1111

¦11111,11No111.1

1 NO US DEIXEU SORPRENDRE

UN DIBUIX SEMBLANT

FIXIEE-VOS BE

Isfentre

els aficianats es dediquen
festejar el corredor catalá i sense
que ningú es preocupi ja de contem
plar la carretera, arriba a la meta An
tonin Magna, qu'' en assabentar-se que
Canyardo no sois li ha batut en l'eta
pa, sin6 que ti arrebassa el prir-ar
itoc en la classificació general. es
mostra
mcat
daseaperat i cornenea a:
plomar. Ezquerra, s'ha retardar en .la.
pujada a Soyabe, i qui arriba despréa

Oficínes 1 magatzem:
56

éJoin,

de Mane

GEIRVASI

Després,

hi

Bastida.

arriben

Ca'nlzarra.•
Pierre Magna

que

la nostra

marca

QUAR

•
•

Antoni Canyardo, 6 11

Piinser.
:

ni.,
t.

•

$4

s.

•

Tercer.

6-32":10r.
Q1at.

o

"NEN SORTINT DEL POT"

1

En el vosire interés está
'

un

exigir la nostra marca, la

insuperable qualitat de la qual ha estat
reconeguda pels nombrosos consumidors de tan exquisit producte

i

•

24

de LLET CONDENSADA representa

.

CLASSIFICACIO DE LA
TA ETAPA
.

ACCEPTANT, EN SUBSTI

TUCIO, ALTRES MARQUES QUE US PUGUIN OFERIR AMB

a

I/1

1
1

a

I allí

El$ aficionats que l'hi esperen po
sen en marxa tots els cronometres i
amb gran emoció born observa la car
retera per veure si arriba el francés.
Canyardo és ovacionat llargament, 1i
ofereixen rama de flors ; és dut en
triotrif d'un lloc a un altre.

o

romareaseamizzionanizzazaliza:

Canyárdó

d'aquest.

carrera,

1

que

i5 quilóme
Canyardo rea
litza un esforl extraordinari. Aprofi
tant el pla es lianea a un tren invero
símil i fa una velocitat superior a 40
i arriba a Ibaiondo en mig d'una ge
neral expectació.

11.

tolats

ocasion

aquest meravellós

a

"

A la rneitat de la. pujadr Canyardo
decideix donar la batalla i forçant el
pedaleig aconsegueix despegar-se deis
setas dos coMpanys. Sol puja el qui
lómetre i mig que resta de costa i
corona la cúspide a gran distncia so
bre els seas perseguidora. Molt valent
el catalá es !tanga rápid al deScens i
malgrat el mal estat de la carretera,
aumatnent relliscadora per la pluja,
porta una marxa fantástica. Constara
ment redobla el seu erforç, i com que
els de darrera també forcen el tren,
la voluntariosa empenta de Canyardo
no
té gran resultat práctic. Aconse
gueix tretne als se,güents un quil6me
tre, pero altres \nades aquesta dis
tancia és més petit.
Amb asantatge de prop d'un quiló
matra sobre llague i Ezquerra pasa

rn.etre's.

719 6 4

gut

ajudat

freof,

a

perdre Vavantatge .actquirit

141444411441~11.14.14114.111141 I-LJtl UI 11114

TEL.EFON

aareaminvat
l 'enorme
5.12

anteriors avantatges, rprocurava que la

u

01

Pqa

entusiasme. Continuaren- Ezquerra i
Canyardo alternant en marcar .el tren,
sense que Antonin Magna es perder
.el contacte, paró aquest tractant de

CAFES TORRATS

SANT

les

jada de Soyube on Canyardo pensa
va donar la batalla a ras" han' eh,
i tal cm he projectav.a.aiwi he a rea

tres de la

HOMERO,

pels

anava

un fort
tren darre
trencador de la, mar
Prop de. Bermeo es troba la pu

sra.

Magne, ben secundat

UNA VEGADA MES
1;
AQUESTA MARCA

Canyardo,

de

francés A.

temps, per H. Martín, Moineau.
Montero i Canyardó.
En la segona etapa, Artória-Pam
plena, es velé la gran forma del bis
caí Ricarcl Montero, el citial, ben

íits.

ear•••••••0•0•11•••••••¦•

,

lentaesperant el seu
company. Per,
aquest no venia, i alashores
es decidí
a
provar sort pe lseu
comptr,,
en.
cara que una
mica rnassa tard.
El

de les primeras figures franceses. El
trajecte Bilbao-Vitória (rgo quilóme
tres) bu cobert per A. Ilagne (que
s'adjudicá el primer lioc) ,en 6 h.
24 m to s., seguit, amb el mateix

quióirnetres.

Eh i premis per' á aguaste
són els segriients:

aren
mea.

ment

En la primera etapa brillaren a
gran alaária e.ls nostres asos Ca
nyardó i R. Montero davant algunas

format pels escaladors destacats, el
francés Antonin, Mange
els eapa

rnetres,
3.---Fonteere, A. E. P., 5'27
metres.
Llançament de la Jaliellna
Seniors: 1.-Bomb,irdle Late
te. 37'50.matres.
2.-Cardús, Ter rassa, -36 me
tres.
3.-Laffite, Barcelona, 35'e6
mmi etres.
juniore: 1.-Ayman, S. de
P.. 3 2'7 5 metres.
2.-Ros, independent 32't9

despegar-se

a

rao

Volta.

La sortida tindra ,Iloc davant el lo
cal riel Clab. Bloridel,' 34, a les onze
del matí, i l'arribada a' I'Avinguda de
Barcelona, slavant deis Camps Elisis.
Com el san títol indica poden pren
dre pai't en aquesta carrera tots els
córredors rovicils j tots els corre
danis tlachar:141s, segones, terceres i neó

'casal:1 Canyarrlo

el

total,

toreveure

la
Canyardó seguia lamarxa,
ruta

tre

en

obligaren els organitzadors a adop
tar. Am b la meitat deis corredors
inscrits (62) s'inicia, doncs, açuesta

Ricard Montero.

El resultas de la carrera ha satis
completament l'afició.
CAMPIONAT CICLISTA DE
LLEIDA
Organitzada per l'Esport Ciclista
Lleidatá tindrá lloc aquesta interes
sant carrera diumenge, dia 28 del cor
reos, sota :I circuit segbent:
[leída, Juneda, Borges., Arbeca, Vi
lauova de BellPilie,"Ulpilig, Rellanes,
Mal« Lloraba, Vallboúa, Rocallau
ra, Veltall. Ciutadilla; Verclú, Tarre
ga, Vilagrassi, Beflpuig, Golmés, Mo
i Lleida.
lleéusa, Sidamunt,

marxa

en

ha

no

El da plujós ha

-

L. Montero.
A. Golzárrez.

jet

L'etapa final
torpit-la

J.

-

-

endavant.

1'.

cedor, xicot jove, poc entrenat
i d'unes qualitats extraordina
rias per a carreres de mig fons.
Davent Fontseré es presenta
un magnffic horitze de prospe
ritat. Cal no defallir.
5.000 matra, marxa
En apresta prova nomes hl
pren part un seriior.. Arfe, que
cobreix la disthncia én 2z5 mi
nuts 24 segons.
La classificació deis juniors
fou la següent:
1.-Cotsi Barcelona.

ro.

o

en

que passava a
Montero,
tant com pogueren

curs de la carrera
Tot just acabada la gran volts
catalana comença la Volta al País

A.

-

Tercer.

bIiga a
el priacabar
ta cirnraciada
rea
etapa de la ata,-, .e pngué.
manara
Mentrestant, ele fran
casos no
s'havien adortnit. sinó
que,' en
el

El

a.

Magna, 26-31-21.
J. Aerts, 26-50-7.
F Ezquerra, 26-52-26.
Quart.
Cinqué.
Fierre Magna, 26-53.
Sieé.
J. Monneam 26-53-52.
Seta.
Hctor Martín, 26-57-7.
F. Bastida, 26-57-25.
Vuité.

ha reeixit a posar
el seu nom a gr- altura, i no cal pas
descoratjara•e. sínó esperar un altre
any per treurés l'espina.
Així ho esperara.

i aix ó

reparar l'avaria
que trobá i

a

me:-

I

isma ea
(aceon2

Pos-

Marian Canyardn, 26 h.,

Primer.

36 ni., 31
Segon.

talunya.
Moralment, per&

3.-Villacampa, independent,

1-31

ist

aquest aceident que ha
prisas a Montero duna victria que
hauria vingut a premiar en part es
magnifics papers obtinguts en el dar
Ca
rer Campionat del Món i Volta a

Canyardo

o

en

nández, Montoy, Cuito, Figueres.
Llop, Martínez, Gill, Gascon, ultra el;
Garulla, Solans, Berenguer, Bernadó,
Vidal, Miró,' Soler, Llopis, Lozano,
Marques i Munoz, locals, lo que fa
preveure una interessant lluita per ad
quirir el títol de campió, i una (airea
disputada per als primera llocs amb
els corredors forans.

una

Mnntero

carnpi6 i So pesse
tital
ao;• quart„30;
tercer,
segon,
6o;
;
tes
5iS,
10.
cinque, 20, i
Figuren ja coir a inscrita els rou
tiers de la Volta a Catalunya, Fer
Primer,

Ezquerra, 6-37-ra.
Vuité.
Nove.
Echeandia, 8-38-5e.
lo.
l'actor Martín, 6-48-17.

Lamentem

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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avaria

Bastida, 6-35.
M01111e/1.11, 6-35-50.
Aeats, 6-35-5o.

Stté.

etapa.

ra

belga

Laidernia,

Cinqué.

l'anima esportiva catalana.
El gran IZicard Monteró, qui actua
va en
magnific pia de vencedor, vejé
defraudadas les seves justas illusións
per

Aests, que l'any passat a Cataltnlya
tant fan parlar.
Manan Cara ardo té ben guanyada,
dones. la fama de qua ggaudeix. i que
brilla ja en el món ciclista internacio
nal.
El felicitem sineerament per

2.-Bombarcló,

aquests taita, que són també part de

frint-ne

provinciais:

redors

fantástif:a victória

dia-

-

-

Magne, S-26.
Joan Antoni Golzarre,
Pierrc Mane, 6-34-36.

Sociedad Lechera Montanesa, A• Es
Plaga de
10.000.000 de

Catalunya,

20.

---

BARCELONA

pessetes le capital ENTERAMENT
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